16-oji KONSULINĖ MISIJA Į AUSTRALIJĄ – 2019 M. GEGUŽĖS 15-30 D. –
MELBURNAS, ADELAIDĖ, BRISBANAS
2019 m. gegužės 15-30 dienomis Lietuvos Respublikos ambasada Japonijoje
organizuoja konsulinę misiją į Australiją, Melburną, Adelaidę ir Brisbaną, kurios metu bus
teikiamos konsulinės paslaugos.
Misijos metu bus galima gauti šias konsulines paslaugas:
-

-

-

pateikti dokumentus dėl Lietuvos Respublikos paso, asmens tapatybės kortelės,
išdavimo/keitimo. Konsulinis mokestis – 100 eurų (suaugusiems), 50 eurų
(nepilnamečiams vaikams ir pensininkams);
pateikti dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo. Konsulinis
mokestis – 50 eurų;
pateikti dokumentus dėl užsienio valstybėse įregistruotų civilinės būklės aktų
(gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje. Nemokamai.
Pateikti prašymus civilinės būklės akto (gimimo, santuokos) įrašą liudijančiam išrašui
gauti. Konsulinis mokestis - 5 eurai, mokestis neimamas už gimimo įrašą liudijančio
išrašo išdavimą pirmą kartą;
deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje, išvykusiems iš Lietuvos ilgesniam nei 6
mėnesių laikotarpiui. Nemokamai;
pateikti prašymus konsulinėms pažymoms (pvz., apie neteistumą, apie šeiminę
padėtį ir kt.) gauti. Konsulinis mokestis – 30 eurų;
paskelbti prarastus pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą.
Nemokamai;
pateikti dokumentus Asmens grįžimo pažymėjimui (AGP) gauti. Konsulinis mokestis
– 20 eurų;
atlikti konsulinę registraciją. Nemokamai.

Konsulinė misija Australijoje vyks:
Melburno lietuvių klube, 44 Errol Street, North Melbourne, VIC 3051 (vieta mieste):
Gegužės 15 d. (trečiadienį) – nuo 13.00 val. iki 18.00 val.
Gegužės 16 d. (ketvirtadienį) – nuo 9.00 val. iki 13.00 val.
Gegužės 17 d. (penktadienį) – nuo 9.00 val. iki 13.00 val.
Gegužės 23 d. (ketvirtadienį) – nuo 9.00 val. iki 13.00 val.
Gegužės 24 d. (penktadienį) – nuo 9.00 val. iki 13.00 val.
Gegužės 28 d. (antradienį) – nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Gegužės 29 d. (trečiadienį) – nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Gegužės 30 d. (ketvirtadienį) – nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Adelaidės lietuvių namuose, 6 Eastry Street, Norwood SA 5067 (vieta mieste):
Gegužės 21 d. (antradienį) – nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 18.00 val.
Brisbano lietuvių klube, 49 Gladstone Road Highgate Hill, 4101 (vieta mieste):
Gegužės 21 d. (antradienį) – nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 18.00 val.

SVARBU! Konsulinės paslaugos bus teikiamos tik asmenims, dėl jų atlikimo
užsiregistravusiems iš anksto. Dėl išankstinės registracijos prašome kreiptis:
Susitikimui Melburne - į p. Danutę Levickis, Lietuvos Garbės generalinę konsulę
Melburne el. paštu: lithconsul@yahoo.com.au, tel. (03) 9840 0070.
Susitikimui Adelaidėje - į Lietuvos ambasadą Japonijoje el. paštu consul.jp@urm.lt,
Cc ltconsul.sa@jankuslegal.com.au
Susitikimui Brisbene – į Lietuvos ambasadą Japonijoje el. paštu consul.jp@urm.lt,
Cc lithuaniansinbrisbane@gmail.com
Sumokėti konsulinius mokesčius ir pašto išlaidas Melburne bus galima tik banko
kortele. Pareiškėjai Brisbane ir Adelaidėje apie konsulinių mokečių ir pašto išlaidų mokėjimo
tvarką bus informuoti artėjant konsulinei misijai.
Informaciją apie būtinus pateikti dokumentus kreipiantis dėl konsulinių paslaugų
misijos metu galite rasti Lietuvos ambasados Japonijoje interneto svetainėje http://jp.mfa.lt
(žr. skiltį „Konsulinė informacija“), o taip pat gauti susisiekus su Lietuvos ambasada
Japonijoje el. paštu. consul.jp@urm.lt, Lietuvos garbės generaline konsule Melburne p.
Danutė Levickis el. paštu: lithconsul@yahoo.com.au, tel. (03) 9840 0070, Lietuvos garbės
konsule Adelaidėje p. Christine Jankus el. paštu ltconsul.sa@jankuslegal.com.au, tel. (04)
0876 1546 ir Lietuvos garbės generaline konsule Sidnėjuje p. Ginta Viliūnas, el paštu
gintav@optusnet.com.au, tel. (02) 9969 6232.

