Dodaj wpis w blogu | Dodaj bezpłatne ogłoszenie | Dodaj wydarzenie do anonsów
Zaloguj się | Załóż konto

Wszystko o życiu Polaków na Litwie...

Szukaj

Środa 1 kwietnia
F A K T WY I L N O T EC KZ AY TT EV LW N IM AE D IA AN CO HN S
O EG Ł O S Z OE NN I AA S

Start » Czytelnia » Nadesłane » Wpis o narodowości do paszportu - krok po kroku

Środa, 1 kwietnia 2015

Wpis o narodowości do paszportu - krok po kroku

Prima Aprilis
Międzynarodowy Dzień Ptaków

EFHR, 13 marca 2015, 15:29

Imieniny obchodzą: Grażyna, Hugo, Irena,
Zgodnie z przyjętymi w litewskiej Ustawie o
paszportach (LR Paso įstatymas) zmianami, od 1
stycznia 2015 r. istnieje możliwość umieszczenia
informacji o swojej narodowości w paszporcie
obywatela RL.
O narodowości w paszportach pisaliśmy już
wcześniej w naszych artykułach tu oraz tu.
Ostatnio media donosiły o licznych trudnościach
związanych z procedurą dokonania wpisu o
Fot. wilnoteka.lt
narodowości w paszporcie obywatela LR.
Dlatego też postanowiliśmy wyjaśnić, jak krok po kroku wygląda postępowanie w sprawie umieszczenia
takiego wpisu.
Jak zatem wygląda to w praktyce?
EFHR przedstawia instrukcje „krok po kroku”:
1. Każda osoba zainteresowana dodaniem wpisu o narodowości w paszporcie musi najpierw sprawdzić, czy
ma wpis o swojej narodowości w bazie danych Służby Rejestru Mieszkańców (Gyventojų registro tarnyba).
Informację taką można uzyskać zwracając się bezpośrednio do urzędu (ul. A. Vivulskio 4A), dzwoniąc na
infolinię pod numer (85)2507888 lub za pośrednictwem platformy Elektroniniai valdžios vartai. Raz do roku
informacje z tego rejestru można otrzymać nieodpłatnie.
2. W przypadku gdy u danej osoby widnieje narodowość w rejestrze mieszkańców może ona od razu udać się
do służby migracji (lista placówek urzędu) i złożyć prośbę o zmianę paszportu. Warto podkreślić, że można
dokonać zmiany nawet nadal ważnego paszportu. Najniższa opłata za zmianę paszportu wynosi 43 EUR.
3. Natomiast jeśli w rejestrze nie ma wpisu o narodowości, dana osoba powinna sprawdzić akt urodzenia
(gimimo liudijimas). Jeżeli w akcie urodzenia figuruje wpis o narodowości, należy zwrócić się do służby rejestru
mieszkańców z wnioskiem o wprowadzenie takiej informacji do systemu. Następnie należy postępować wg
informacji z punktu 2.
4. W sytuacji gdy w akcie urodzenia nie ma wpisu o narodowości, a jest informacja o narodowości rodziców osoba powinna wybrać się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego (lista urzędów). W urzędzie tym należy
złożyć prośbę o wpisanie narodowości w akcie urodzenia. Naniesienie takich zmian kosztuje 4.9 EUR. Akt
urodzenia zostanie zmieniony w ciągu 3 tygodni. Dane do rejestru mieszkańców zostaną przesłane
automatycznie. Pozostaje postępować dalej wg instrukcji w kroku 2.
EFHR przypomina o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Wystarczy zgłosić się do nas
telefonicznie pod numer +(370) 691 50 822 lub mailowo pod adres info@efhr.eu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.
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Na Rossie więźniowie nie
zamieszkają
Ośrodek półotwarty dla więźniów w
wileńskiej dzielnicy Rossa nie
powstanie. Taka decyzja zapadła po spotkaniu ministra
sprawiedliwości Juozasa Bernatonisa...
Zbliża się 10 rocznica śmierci Jana Pawła II
Od 1 kwietnia - na wycieczkę po Wilnie pomarań...
W 2016 r. z Niemenczyna do Wilna - czteropasmówk...
Nowe władze Wilna. Komitet Kontroli dla AWPL
Prezydent Dalia Grybauskaitė w Borejkowszczyźnie
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"Mickiewiczówka" z
wizytą u polskich
lotników
Uczniowie Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Wilnie, zdobywcy nagrody II stopnia w
zorganizowanym przez Wilnotekę I Festiwalu Humoru
Studniówkowego Wileń...
"Nie zapominajcie, że o Was pamiętamy...
Nie tylko olimpiada - konkurs "Pokochaj...
"Miejsca i ludzie" - wystawa Waldemara...
Ewelina Wołowiczewa mistrzynią olimpijską języka...
Olimpiada polonistyczna: rozprawki napisane, w...
Więcej

LITWA

Grybauskaitė na liście
agentów KGB - sprawka
hakerów

Wyślij znajomemu

Po ataku hakerów na portal
Litewskiego Centrum Badań Ludobójstwa i Oporu na
liście osób, które współpracowały z KGB, pojawiło się
nazwisko prezydent Litwy...

Komentarze
#1 Prawdziwa droga przez mękę i
mermałAnonim (niezweryfikowany), 15 marca, 2015 - 14:53
Prawdziwa droga przez mękę i ciernie,a ile to będzie kosztowało nerwów i zdrowia?Tych,którz się odważą,
napewno określone służby umieszczą w określonych spisach,co się odbije na ich przyszłości.
powtórz

Departament Bezpieczeństwa Państwa zwraca uwagę...
Złote Krzyże Sceny dla litewskich twórców...
Komisja Europejska ma pretensje wobec Litwy w...
Litewski parlament ratyfikował umowę w sprawie...
Uspaskich bez immunitetu
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Sposób wyświetlania komentarzy
Widok uproszczony, z treścią

Najpierw najnowsze

ZA MIEDZĄ
50 na stronę

Zachow aj ustaw ienia

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nowy komentarz
Nazwisko lub pseudonim:
Anonim
E-mail:
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.

Z Wileńszczyzny na
studia do Suwałk
Matury coraz bliżej, a co dalej?
Najlepiej oczywiście zacząć studia.
Mimo że uczelni na Litwie nie brakuje, a na wielu
kierunkach zaczyna brakować student...
Orędzie Warlikowskiego na Międzynarodowy Dzień...
Obława Augustowska - po 70 latach nadal...
"Bądźmy razem" - s. Michaela Rak...
Nie żyje Bożena Rafalska
"Rajd Dragonów" przez kraje bałtyckie,...
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Poszukujemy pracownika

szklarnia\produkcja\szkółka roślin
SOWNO 73-110 Stargard Szczeciński okolice
SZCZECINA - 30km Berlin 140
Biotrop Ogrodnictwo in vitro
Europejska Fundacja Praw Człowieka poszukuje...
darmowa telewizja online bez limitow
Zatrudnię opiekunkę lub opiekuna seniorów - praca...
Wynajmuje 9 osobowy bus Opel Vivaro
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OSTATNIO KOMENTOWANE
Zadna "anexja" Krymu,...
01.04.2015 - 12:58
Mordy stalinowskie pewnie
01.04.2015 - 10:29
Oświadczenie szefowej
01.04.2015 - 09:47
Nielegalna aneksja Krymu
01.04.2015 - 09:43
Nielegalna aneksja Krymu
01.04.2015 - 09:43

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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