I PRIEDAS
□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)

GIMIMAS
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių, kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.

1

OL L 200, 2016 7 26, p. 1.

INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.1.5.1 Gimimo įrašą liudijantis išrašas ...................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.6.1 Gimimo įrašą liudijantis išrašas tikras ......................................................................................
3.6.2 Pareigų pavadinimas .................................................................................................................
5.4 Parašas .........................................................................................................................................
3.6.3 Pareigūno vardas ir pavardė .....................................................................................................
5.5 Spaudas ar antspaudas .................................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................

4.

INFORMACIJA APIE GIMUSĮ ASMENĮ

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.3.1 Asmens kodas ..........................................................................................................................
4.4 Gimimo vieta1 ir šalis2 ……… ....................................................................................................
4.5 Lytis: .......................................................................................................................................…
4.5.1 □ Moteris
4.5.2 □ Vyras
4.5.3 □ Nenustatyta
4.6 Tautybė....................................................................................................................................…
4.7 Pilietybė ..................................................................................................................................…
4.8 Duomenys apie motiną............................................................................................................…
4.3.1 Asmens kodas ..........................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.6 Tautybė....................................................................................................................................…
4.7 Pilietybė ..................................................................................................................................…
4.9 Duomenys apie tėvą ................................................................................................................…
4.3.1 Asmens kodas ..........................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

4.6 Tautybė....................................................................................................................................…
4.7 Pilietybė ..................................................................................................................................…
4.11 Pastabos .................................................................................................................................…

4A. GIMIMO ĮRAŠAS
4A.1 Civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos pavadinimas ......................................................
4A.2 Data (dd/mm/mmmm) ..............................................................................................................
4A.3 Numeris ....................................................................................................................................
4A.4 Sudarymo vieta.........................................................................................................................
4A.1 Civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos kodas .................................................................

5.

PARAŠO LAUKELIS

5.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
...........................................................................................................................................................
5.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
5.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
5.4 Parašas .........................................................................................................................................
5.5 Spaudas arba antspaudas .............................................................................................................

II PRIEDAS
PATVIRTINIMAS, KAD ASMUO YRA GYVAS
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)
□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.
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INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................

4.

INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.4 Gimimo vieta1 ir šalis2 ................................................................................................................
4.5 Lytis: ...........................................................................................................................................
4.5.1 □ Moteris
4.5.2 □ Vyras
4.5.3 □ Nenustatyta
4.6 Adresas: .......................................................................................................................................
4.6.1 Gatvė ir namo numeris / pašto dėžutė ............................................................................
4.6.2 Vieta ir pašto kodas ........................................................................................................
4.6.3 Šalis3 ...............................................................................................................................

1

2

3

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

5.

PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, VIEŠOJO
DOKUMENTO IŠDAVIMO DIENĄ ATITINKAMAS ASMUO BUVO GYVAS.

6.

PARAŠO LAUKELIS

6.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
6.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
6.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
6.4 Parašas .........................................................................................................................................
6.5 Spaudas arba antspaudas .............................................................................................................

III PRIEDAS
□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)

MIRTIS
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.
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INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.1.6 Mirties įrašą liudijantis išrašas .......................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.6.1 Mirties įrašą liudijantis išrašas tikras........................................................................................
3.6.2 Pareigų pavadinimas .................................................................................................................
5.4 Parašas .........................................................................................................................................
3.6.3 Pareigūno vardas ir pavardė .....................................................................................................
5.5 Spaudas ar antspaudas .................................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris

4.

INFORMACIJA APIE MIRUSĮ ASMENĮ

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.3 Mirties data (dd/mm/mmmm) .....................................................................................................
4.3 Asmens kodas .............................................................................................................................
4.4 Mirties vieta1 ir šalis2 ..................................................................................................................
4.5 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.6 Lytis: ..........................................................................................................................................
4.6.1 □ Moteris
4.6.2 □ Vyras
4.6.3 □ Nenustatyta
4.7 Pilietybė ......................................................................................................................................
4.8 Mirties priežastis ........................................................................................................................
4.9 Pastabos .......................................................................................................................................

1

2

Terminu „mirties vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
mirė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

4A. MIRTIES ĮRAŠAS
4A.1 Civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos pavadinimas ......................................................
4A.2 Data (dd/mm/mmmm) ..............................................................................................................
4A.3 Numeris ....................................................................................................................................
4A.4 Sudarymo vieta.........................................................................................................................
4A.1 Civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos kodas .................................................................

5.

PARAŠO LAUKELIS

5.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
5.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
5.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
5.4 Parašas .........................................................................................................................................
5.5 Spaudas arba antspaudas ............................................................................................................

IV PRIEDAS
SANTUOKA
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)
□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.
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INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.1.6 Santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas ..................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.6.1 Santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas tikras ..................................................................
3.6.2 Pareigų pavadinimas .................................................................................................................
7.4 Parašas .........................................................................................................................................
3.6.3 Pareigūno vardas ir pavardė .....................................................................................................
7.5 Spaudas ar antspaudas .................................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................

4.

SANTUOKA

4.1 Santuokos sudarymo data (dd/mm/mmmm) ...............................................................................
4.2 Santuokos sudarymo vieta1 ir šalis2 ............................................................................................

4A. DUOMENYS APIE SUSITUOKIANČIUS
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

5.

SUTUOKTINIS A

5.0 JIS................................................................................................................................................
5.1 Pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus ..............................................................................................
5.2 Pavardė (-ės) prieš santuoką .......................................................................................................
5.3 Pavardė (-ės) po santuokos .........................................................................................................
5.4 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
5.5 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
5.5.1 Asmens kodas ..........................................................................................................................
5.5.2 Gimimo vieta............................................................................................................................
5.6 Lytis ............................................................................................................................................
5.6.1 □ Moteris
5.6.2 □ Vyras
5.6.3 □ Nenustatyta
5.7 Pilietybė ......................................................................................................................................
1

2

Terminu „santuokos sudarymo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir
provincijos, kur santuoka buvo sudaryta, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

6.

SUTUOKTINIS B

6.0 JII ................................................................................................................................................
5.1 Pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus ..............................................................................................
5.2 Pavardė (-ės) prieš santuoką .......................................................................................................
5.3 Pavardė (-ės) po santuokos .........................................................................................................
5.4 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
5.5 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
5.5.1 Asmens kodas ..........................................................................................................................
5.5.2 Gimimo vieta............................................................................................................................
5.6 Lytis……………………………………………………………………………………………
5.6.1 □ Moteris
5.6.2 □ Vyras
5.6.3 □ Nenustatyta
5.7 Pilietybė ......................................................................................................................................
4.3 Pastabos .......................................................................................................................................

6A. SANTUOKOS SUDARYMO ĮRAŠAS
6A.1 Civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos pavadinimas ......................................................
6A.2 Data (dd/mm/mmmm) ..............................................................................................................
6A.3 Numeris ....................................................................................................................................
6A.4 Sudarymo vieta.........................................................................................................................
6A.5 Civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos kodas .................................................................

7.

PARAŠO LAUKELIS

7.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
7.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
7.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
7.4 Parašas .........................................................................................................................................
7.5 Spaudas arba antspaudas ............................................................................................................

V PRIEDAS
SANTUOKINIS VEIKSNUMAS
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)
□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.

1
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INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.1.1 □ Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.6.1 Civilinės metrikacijos įstaigos vadovo pareigų pavadinimas ...................................................
7.4 Parašas .........................................................................................................................................
3.6.2 Pareigūno vardas ir pavardė .....................................................................................................
7.5 Spaudas ar antspaudas .................................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................
3.8 Civilinės metrikacijos įstaigos duomenys ...................................................................................
3.9 Adresatas .....................................................................................................................................

4.

INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.3.1 Asmens kodas ..........................................................................................................................
4.4 Gimimo vieta1 ir šalis2 ................................................................................................................
4.5 Lytis: ...........................................................................................................................................
4.5.1 □ Moteris
4.5.2 □ Vyras
4.5.3 □ Nenustatyta
4.6 Pilietybė: .....................................................................................................................................
4.7 Gyvenamoji vieta ........................................................................................................................
4.8 Šeiminė padėtis ...........................................................................................................................

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

5.

PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA1:

5.1 □ Atitinkamas asmuo yra veiksnus sudaryti santuoką pagal valstybės narės, kurioje viešasis
dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.
5.2 □ Atitinkamas asmuo savo vardu nėra sudaręs santuokos pagal valstybės narės, kurioje viešasis
dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.
5.3 □ Nėra žinomų kliūčių atitinkamam asmeniui sudaryti santuoką pagal valstybės narės, kurioje
viešasis dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.
5.4 □ Nėra žinomų kliūčių atitinkamo asmens ir jo būsimo (-os) sutuoktinio (-ės) santuokai pagal
valstybės narės, kurioje viešasis dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.
5.5 □ Nėra žinomų prieštaravimų atitinkamo asmens ir jo būsimo (-os) sutuoktinio (-ės) santuokai
pagal valstybės narės, kurioje viešasis dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.

1

Gali būti pažymėti keli langeliai.

6.

INFORMACIJA APIE ATITINKAMO ASMENS BŪSIMĄ SUTUOKTINĮ (-Ę)

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.4 Gimimo vieta1 ir šalis2 ................................................................................................................
4.5 Lytis: ...........................................................................................................................................
4.5.1 □ Moteris
4.5.2 □ Vyras
4.5.3 □ Nenustatyta
4.6 Pilietybė ......................................................................................................................................

7.

PARAŠO LAUKELIS

7.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
7.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
7.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) .................................................................................................
7.4 Parašas .........................................................................................................................................
7.5 Spaudas arba antspaudas .............................................................................................................

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

VI PRIEDAS
SANTUOKINĖ PADĖTIS
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)
□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.

1
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INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................

4.

INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ

4.1 Pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus ..............................................................................................
4.2 Dabartinė (-ės) pavardė (-ės) .......................................................................................................

4.3 Pavardė (-ės) prieš santuoką ........................................................................................................
4.4 Pavardė (-ės) po santuokos .........................................................................................................
4.5 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.6 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.7 Gimimo vieta1 ir šalis2 ................................................................................................................
4.8 Lytis: ...........................................................................................................................................
4.8.1 □ Moteris
4.8.2 □ Vyras
4.8.3 □ Nenustatyta
4.9 Pilietybė ......................................................................................................................................

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

5.

PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA,
ATITINKAMO ASMENS SANTUOKINĖ PADĖTIS YRA TOKIA:

5.1 □ Susituokęs (-usi) / Santuokos sudarymo data (dd/mm/mmmm) .............................................
5.2 □ Nesusituokęs (-usi)
5.2.1 □ Niekada nebuvo susituokęs (-usi)
5.2.2 □ Išsituokęs (-usi) / Santuokos nutraukimo data (dd/mm/yyyy) ....................................
5.2.3 □ Našlys (-ė) / Sutuoktinio (-ės) mirties data (dd/mm/mmmm) .....................................
5.3 □ Nenustatyta

6.

PARAŠO LAUKELIS

6.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
6.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
6.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
6.4 Parašas .........................................................................................................................................
6.5 Spaudas arba antspaudas .............................................................................................................

VII PRIEDAS
REGISTRUOTA PARTNERYSTĖ
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)
□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.

1

OL L 200, 2016 7 26, p. 1.

INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridėta ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................

4.

REGISTRUOTA PARTNERYSTĖ

4.1 Partnerystės registracijos data (dd/mm/mmmm) .........................................................................
4.2 Partnerystės registracijos vieta1 ir šalis2........................................................................................

5.

PARTNERIS A

5.1 Pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus ..............................................................................................
5.2 Pavardė (-ės) prieš sudarant aktą .................................................................................................
5.3 Pavardė (-ės) po akto sudarymo ..................................................................................................
5.4 Vardas (-ai) ..................................................................................................................................
5.5 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
5.6 Lytis…………………………………………………………………………………………….
5.6.1 □ Moteris
5.6.2 □ Vyras
5.6.3 □ Nenustatyta

1

2

Terminu „partnerystės registracijos vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir
provincijos, kur aktas buvo registruotas, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

6.

PARTNERIS B

5.1 Pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus ..............................................................................................
5.2 Pavardė (-ės) prieš sudarant aktą ................................................................................................
5.3 Pavardė (-ės) po akto sudarymo ..................................................................................................
5.4 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
5.5 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
5.6 Lytis…………………………………………………………………………………………….
5.6.1 □ Moteris
5.6.2 □ Vyras
5.6.3 □ Nenustatyta

7.

PARAŠO LAUKELIS

7.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
7.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
7.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
7.4 Parašas .........................................................................................................................................
7.5 Spaudas arba antspaudas ............................................................................................................

VIII PRIEDAS
VEIKSNUMAS SUDARYTI REGISTRUOTĄ
PARTNERYSTĘ

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)

DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI

□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Čekija (CZ)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.

1

OL L 200, 2016 7 26, p. 1.

INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridėta ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................

4.

INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.4 Gimimo vieta1 ir šalis2 ................................................................................................................
4.5 Lytis: ...........................................................................................................................................
4.5.1 □ Moteris
4.5.2 □ Vyras
4.5.3 □ Nenustatyta
4.6 Pilietybė ......................................................................................................................................

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

5.

PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA1:

5.1 □ Atitinkamas asmuo yra veiksnus sudaryti registruotą partnerystę pagal valstybės narės, kurioje
viešasis dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.
5.2 □ Atitinkamas asmuo savo vardu nėra sudaręs registruotos partnerystės pagal valstybės narės,
kurioje viešasis dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.
5.3 □ Nėra žinomų kliūčių atitinkamam asmeniui sudaryti registruotą partnerystę pagal valstybės
narės, kurioje viešasis dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.
5.4 □ Nėra žinomų kliūčių atitinkamo asmens ir jo būsimo (-os) partnerio (-ės) registruotai
partnerystei pagal valstybės narės, kurioje viešasis dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.
5.5 □ Nėra žinomų prieštaravimų atitinkamo asmens ir jo būsimo (-os) partnerio (-ės) registruotai
partnerystei pagal valstybės narės, kurioje viešasis dokumentas išduodamas, nacionalinę teisę.

1

Gali būti pažymėti keli langeliai.

6.

INFORMACIJA APIE ATITINKAMO ASMENS BŪSIMĄ PARTNERĮ (-Ę)

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.4 Gimimo vieta1 ir šalis2 ................................................................................................................
4.5 Lytis: ...........................................................................................................................................
4.5.1 □ Moteris
4.5.2 □ Vyras
4.5.3 □ Nenustatyta
4.6 Pilietybė ......................................................................................................................................

7.

PARAŠO LAUKELIS

7.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
7.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
7.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
7.4 Parašas .........................................................................................................................................
7.5 Spaudas arba antspaudas .............................................................................................................

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

IX PRIEDAS
REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS PADĖTIS
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)
□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.

1
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INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) .............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................

4.

INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ

4.1 Pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus ..............................................................................................
4.2 Dabartinė (-ės) pavardė (-ės).......................................................................................................
4.3 Pavardė (-ės) prieš sudarant aktą ................................................................................................
4.4 Pavardė (-ės) po akto sudarymo ..................................................................................................
4.5 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.6 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.7 Gimimo vieta1 ir šalis2 ................................................................................................................
4.8 Lytis: ...........................................................................................................................................
4.8.1 □ Moteris
4.8.2 □ Vyras
4.8.3 □ Nenustatyta
4.9 Pilietybė ......................................................................................................................................

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

5.

PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA,
ATITINKAMO ASMENS REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS PADĖTIS YRA
TOKIA:

5.1 □ Registruotas (-a) partneris (-ė) / Partnerystės sudarymo data (dd/mm/mmmm) .....................
5.2 □ Nesudaręs (-iusi) registruotos partnerystės
5.2 1 □ Niekada nebuvo sudaręs (-iusi) registruotos partnerystės
5.2.2 □ Registruota partnerystė nutraukta / Partnerystės nutraukimo data (dd/mm/yyyy) ......
........................................................................................................................................
5.2.3 □ Pergyvenęs (-usi) partneris (-ė) / Partnerio (-ės) mirties data (dd/mm/mmmm) ........
5.3 □ Nenustatyta

6.

PARAŠO LAUKELIS

6.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
6.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
6.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
6.4 Parašas .........................................................................................................................................
6.5 Spaudas arba antspaudas .............................................................................................................

X PRIEDAS
NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA ir (arba)
GYVENAMOJI VIETA

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)

DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI

□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121 2,
7 straipsnis

□ Čekija (CZ)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.

1
2
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Šiame reglamente vartojamos sąvokos „nuolatinė gyvenamoji vieta“ ir „gyvenamoji vieta“
turėtų būti aiškinamos pagal nacionalinę teisę.

INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) ........................................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.1.1 □ Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą
3.2.2 □ Išrašas iš civilinės būklės aktų registro
3.2.3 □ Išrašas iš gyventojų registro
3.2.4 □ Civilinės būklės aktų įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) ........................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.6.1 Pareigų pavadinimas .................................................................................................................
6.4 Parašas .........................................................................................................................................
3.6.2 Pareigūno vardas ir pavardė .....................................................................................................
6.5 Spaudas ar antspaudas .................................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................
3.8 Dokumento sudarytojo duomenys ...............................................................................................
3.9 Adresatas .....................................................................................................................................

4.

INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.3.1 Asmens kodas ..........................................................................................................................
4.4 Gimimo vieta1 ir šalis2 ................................................................................................................
4.5 Lytis: ...........................................................................................................................................
4.5.1 □ Moteris
4.5.2 □ Vyras
4.5.3 □ Nenustatyta

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

5.

VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, NURODYTO
ASMENS DABARTINĖ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA IR (ARBA)
GYVENAMOJI VIETA

5.1 □ Nuolatinė gyvenamoji vieta
5.1.1 Adresas: ..........................................................................................................................
5.1.1.1 Gatvė ir namo numeris / pašto dėžutė ................................................................
5.1.1.2 Vieta ir pašto kodas ............................................................................................
5.1.1.3 Šalis1...................................................................................................................
5.2 □ Gyvenamoji vieta
5.1.1 Adresas: ..........................................................................................................................
5.1.1.1 Gatvė ir namo numeris / pašto dėžutė ................................................................
5.1.1.1.1 Buto numeris ...................................................................................................
5.1.1.1.2 Korpuso numeris .............................................................................................
5.1.1.2 Vieta ir pašto kodas ............................................................................................
5.1.1.2.1 Seniūnija ir miestelis/kaimas/viensėdis...........................................................
5.1.1.2.2 Miestas ............................................................................................................
5.1.1.2.3 Savivaldybė .....................................................................................................
5.1.1.3 Šalis2...................................................................................................................
5.3 Deklaravimo data (dd/mm/mmmm)............................................................................................

1

2

Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

5A. ŠIUO ADRESU DEKLARUOTA NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ GYVENAMOJI VIETA
4.2 Vardas (-ai) ................................................................................................................................
4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.3.1 Asmens kodas ..........................................................................................................................
4.3 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
5.3 Deklaravimo data (dd/mm/mmmm)............................................................................................

6.

PARAŠO LAUKELIS

6.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
6.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
6.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
6.4 Parašas .........................................................................................................................................
6.5 Spaudas arba antspaudas .............................................................................................................

XI PRIEDAS
INFORMACIJOS APIE TEISTUMĄ NEBUVIMAS
ATITINKAMO ASMENS PILIETYBĖS
VALSTYBĖJE NARĖJE
DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA.
PAGALBINĖ MEDŽIAGA VERTIMUI
2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas
piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų
dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20121,
7 straipsnis

□ Belgija (BE) □ Bulgarija (BG)
□ Čekija (CZ)
□ Danija (DK) □ Vokietija (DE)
□ Estija (EE) □ Airija (IE)
□ Graikija (EL) □ Ispanija (ES)
□ Prancūzija (FR) □ Kroatija (HR)
□ Italija (IT) □ Kipras (CY)
□ Latvija (LV) □ Lietuva (LT)
□ Liuksemburgas (LU)
□ Vengrija (HU) □ Malta (MT)
□ Nyderlandai (NL) □ Austrija (AT)
□ Lenkija (PL) □ Portugalija (PT)
□ Rumunija (RO) □ Slovėnija (SI)
□ Slovakija (SK) □ Suomija (FI)
□ Švedija (SE) □ Jungtinė Karalystė
(UK)

SVARBI INFORMACIJA
Vienintelis šios daugiakalbės standartinės formos tikslas – palengvinti viešojo dokumento, prie
kurio pridedama ši forma, vertimą. Ši forma negali judėti tarp valstybių narių kaip atskiras
dokumentas.
Ši forma atspindi viešojo dokumento, prie kurio ji pridedama, turinį. Vis dėlto valdžios institucija,
kuriai viešasis dokumentas teikiamas, prireikus, viešojo dokumento tvarkymo tikslais gali paprašyti
formoje pateiktos informacijos vertimo arba transliteracijos.
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INFORMACIJA IŠDUODANČIAJAI VALDŽIOS INSTITUCIJAI
Nurodykite tik tą informaciją, kuri pateikiama viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši
forma1.
Kai viešajame dokumente, prie kurio pridedama ši forma, nenurodomi tam tikri duomenys ar
informacija, nurodyti „–“.

1.

ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas2 ...............................................................................................................................

2.

VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI
VALDŽIOS INSTITUCIJA

1.1 Pavadinimas3 ...............................................................................................................................

1
2

3

Jei pildoma ranka, prašom rašyti didžiosiomis raidėmis.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis šią formą išduodančios
valdžios institucijos oficialų pavadinimą.
Terminas „pavadinimas“ turėtų būti suprantamas kaip nurodantis viešąjį dokumentą, prie
kurio pridedama ši forma, išduodančios valdžios institucijos oficialų pavadinimą.

3.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO
PRIDEDAMA ŠI FORMA

3.1 □ Dokumentas, išduotas valdžios institucijos ar pareigūno, susijusių su valstybės narės teismais
ar tribunolais
3.1.1 □ Teismo sprendimas
3.1.2 □ Prokuroro išduotas dokumentas
3.1.3 □ Teismo tarnautojo išduotas dokumentas
3.1.4 □ Antstolio (huissier de justice) išduotas dokumentas
3.1.5 □ Kita (nurodyti) ...............................................................................................................
3.2 □ Administracinis dokumentas
3.2.1 □ Pažyma, liudijimas
3.2.1.1 □ Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį
3.2.2 □ Išrašas iš nuosprendžių registro
3.2.3 □ Nuosprendžių registro įrašų pažodinė kopija
3.1.5 □ Kita (nurodyti) ...............................................................................................................
3.3 □ Notarinis aktas
3.4 □ Privačių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
3.5 □ Dokumentas, parengtas valstybės narės diplomato ar konsulinio pareigūno, veikiančio pagal
oficialius įgaliojimus
3.6 Išdavimo data (dd/mm/mmmm) ..................................................................................................
3.6.1 Pareigų pavadinimas ..............................................................................................................
6.4 Parašas .........................................................................................................................................
3.6.2 Pareigūno vardas ir pavardė .....................................................................................................
6.5 Spaudas ar antspaudas..............................................................................................................
3.7 Viešojo dokumento numeris ........................................................................................................
3.8 Išdavusios įstaigos duomenys ......................................................................................................
3.9 Adresatas .....................................................................................................................................

4.

INFORMACIJA APIE ASMENS, NURODYTO VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE
KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, TAPATYBĘ

4.1 Pavardė (-ės) ...............................................................................................................................
4.2 Ankstesnė (-ės) pavardė (-ės) ......................................................................................................
4.3 Vardas (-ai) .................................................................................................................................
4.4 Ankstesnis (-i) vardas (-ai) ..........................................................................................................
4.5 Gimimo data (dd/mm/mmmm) ...................................................................................................
4.6 Gimimo vieta1 ir šalis2
4.7 Lytis: .......................................................................................................................................…
4.7.1 □ Moteris
4.7.2 □ Vyras
4.7.3 □ Nenustatyta
4.8 Pilietybė ......................................................................................................................................
4.9 Asmens kodas .............................................................................................................................
4.10 Asmens tapatybės dokumento tipas ir numeris: ........................................................................
4.10.1 □ Nacionalinė asmens tapatybės kortelė / Nr. ..............................................................
4.10.2 □ Pasas / Nr...................................................................................................................
4.10.3 □ Vairuotojo pažymėjimas / Nr. ...................................................................................
4.10.4 □ Kita (nurodyti)…………………………………/ Nr. ...............................................

1

2

Terminu „gimimo vieta“ nurodomas miesto, gyvenvietės ar kaimo ir provincijos, kur asmuo
gimė, pavadinimas.
Šalies pavadinimas ir, jei yra, tos šalies ISO kodas arba variantas „Kita (nurodyti)“ turėtų
būti pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo pavyzdinėje daugiakalbėje standartinėje formoje,
paskelbtoje Europos e. teisingumo portale.

5.

VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA,
NENURODOMAS JOKS SU ATITINKAMU ASMENIU SUSIJĘS NUOSPRENDIS TO
ASMENS PILIETYBĖS VALSTYBĖS NARĖS NUOSPRENDŽIŲ REGISTRE.

5A.
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų data (dd/mm/mmmm) ........................

6.

PARAŠO LAUKELIS

6.1 Šią formą išdavusio pareigūno pavardė (-ės) ir vardas (-ai)
.................................................................................................................................................
6.2 Šią formą išdavusio pareigūno pareigos .....................................................................................
6.3 Išdavimo data (dd/mm/mmmm)..................................................................................................
6.4 Parašas .........................................................................................................................................
6.5 Spaudas arba antspaudas .............................................................................................................

