Vizos išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Sprendimo neimti konsulinio mokesčio ir (arba) išduoti Šengeno vizą forma)

_______________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos vadovas)

SPRENDIMAS
_____________ Nr. ____________________
(data)

(registracijos numeris)

_____________________
(sudarymo vieta)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 10 straipsnio 2 dalimi ir veikdamas
kaip konsulinis pareigūnas, p r i i m u sprendimą dėl užsieniečio (-ių),
Vardas PAVARDĖ, gim. YYYY-MM-DD, paso Nr. .................. ,
pateikusio prašymą išduoti trumpalaikę (C) vizą (pažymėta

):

NEIMTI konsulinio mokesčio už prašymo išduoti trumpalaikę (C) vizą nagrinėjimą
išimtiniais, kitais, negu numatyta Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnio
8–12 punktuose, atvejais, užsieniečiui (-ams) atvykstant į Lietuvos Respubliką:
kultūros tikslais;
užsienio politikos tikslais;
vystomojo bendradarbiavimo skatinimo tikslais;
kitais visuomenei svarbiais tikslais;
dėl humanitarinių priežasčių.
IŠDUOTI [vienkartinę, dvikartinę, daugkartinę] trumpalaikę (C) vizą, galiojančią nuo
.............................. iki ...................................., buvimo trukmė – d.
NETAIKYTI 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą, 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų (pateikti
dokumentus, nurodančius kelionės tikslą, apgyvendinimo vietą arba pakankamų lėšų susimokėti už
apgyvendinimą įrodymą, dokumentus, pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktą
ir 3 dalį nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo
lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžti į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį
arba vykti tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų,
taip pat informacijos, padedančios įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina
išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos), nes
žinomas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma
teisėtas naudojimasis ankstesnėmis vizomis, neabejojama dėl to, kad jis kirsdamas valstybių narių
išorės sienas atitiks Šengeno sienų kodekso 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.
__________________
(pareigų pavadinimas)

____________
(parašas)

________________________
(vardas ir pavardė)

