Leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos
Respublikos išdavimo ir karo prievolininkų
registravimosi užsienio valstybėse tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo išduoti leidimą išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos forma)

(vardas ir pavardė, gimimo data)
(adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

Lietuvos kariuomenės
Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai

PRAŠYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ IŠVYKTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS

(data)
(sudarymo vieta)

Prašau man išduoti leidimą išvykti į užsienio valstybę (-es)

(nurodoma (-os) užsienio valstybė (-ės), į kurią (-ias) vykstama, vykimo tikslas ir buvimo užsienyje laikotarpis )

Su šio leidimo išdavimo tvarka ir sąlygomis esu supažindintas (-a) ir man yra žinoma, kad man
išduotas leidimas gali būti panaikintas, pasikeitus leidimo išdavimo sąlygoms, ir pagal karo prievolę
administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymą privalau sugrįžti į Lietuvą ir atvykti į karo
prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją.
Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.

(prašymą užpildžiusio karo prievolininko (-ės) vardas, pavardė, parašas)

Pastaba.

2
Įgyvendinant Leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos išdavimo ir karo prievolininkų
registravimosi užsienio valstybėse tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), karo prievolininkų asmens duomenys,
nurodyti Tvarkos aprašo 9 ir 12 punktuose ir prieduose, Lietuvos kariuomenėje (Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir
komplektavimo tarnyboje) ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos informacinėse sistemose tvarkomi
nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant karo prievolininkui išduoti leidimą išvykti iš Lietuvos Respublikos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos
Respublikos karo prievolės įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar
gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Karo prievolininkas turi teisę būti informuotas apie asmens duomenų
tvarkymą, teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs jo asmens
duomenys ar (ir) papildyti neišsamūs jo asmens duomenys, teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis ar (ir) apriboti
asmens duomenų tvarkymą. Šios karo prievolininko teisės gali būti apribotos šioje pastaboje nurodytų įstatymų nustatyta
tvarka, dėl jų įgyvendinimo karo prievolininkas gali kreiptis į Krašto apsaugos ministeriją Asmens duomenų tvarkymo
ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų
teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka. Daugiau
informacijos galima rasti Tvarkos apraše, Taisyklėse ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainės www.kam.lt
skiltyje „Asmens duomenų tvarkymas“.

