Užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos
aprašo
1 priedas
(Akreditavimo anketos formos pavyzdys)
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
AKREDITAVIMO ANKETA
(Būtina užpildyti visą anketą)
Apie jūsų akreditacijos prašymo statusą būsite informuoti el. paštu
ACCREDITATION FORM
(The form has to be filled-in completely)
You will be notified about the status of your application by e-mail

Vardas (vardai)/First name (names) __________________________________________
Pavardė/Last name ________________________________________________________
Gimimo data/Date of birth __________________________________________________
Gimimo vieta /Place of birth_________________________________________________
Pilietybė/Citizenship _______________________________________________________
Paso ar kito galiojančio kelionės dokumento Nr./ _______________________________
Passport or other valid travel document No
Užsienio valstybės viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas:/ Foreign media
organisation:
Užsienio valstybės viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas:/Name of
foreign media organisation:
__________
Pagrindinės būstinės adresas:/ Headquarters address:
____________________________________________________________________________
Telefonas (nurodyti ir kodą)/Telephone (indicate the country code) ________________
El. paštas/ E-mail ___________________________________________________________
Užsienio valstybės viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas yra: (pažymėkite tinkamą
(-us) variantus / Type of foreign media organisation: (mark the appropriate box (-es))

 Televizija/TV
 Radijas/Radio
 Laikraštis/Newspaper

 Žurnalas/Journal
 Naujienų agentūra/
News agency
 Transliuotojas/Broad
caster

 Kino, garso, vaizdo studija/
Film, audio, visual studio
 Kita/Other

Jūsų pareigos (tinkamas pažymėti):/ Your position (mark the appropriate box (-es)):
 Redaktorius/Editor
 Fotografas/ Photographer
 Reporteris/ Reporter
 Korespondentas/Correspondent
 Operatorius/Cameraman
 Techninis darbuotojas/Technician
 Nepriklausomas žurnalistas/Freelancer
Jūsų kontaktiniai duomenys:/ Your contact data:
Telefonas (nurodyti ir kodą)/Telephone (indicate the country code) _________________
El.paštas/E-mail_________________________________________________________________
Akreditacijos prašoma pirmą kartą:/Applying for first time accreditation:
 Taip/Yes
 Ne/No
Turėtos akreditavimo kortelės Nr. (jei užsienio valstybės žurnalistas anksčiau jau buvo
akredituotas ministerijoje): / Previously held accreditation card No. (if the accreditation has
been issued before): __________________________________________________
Akreditavimo kortelė galioja iki (jei užsienio valstybės žurnalistas anksčiau jau buvo
akredituotas ministerijoje): / Accreditation card valid until (if the accreditation has been
issued before): __________________________________________________
Išvardykite savo ankstesnes darbovietes ir valstybes, kuriose dirbote kaip akredituotas
užsienio valstybės žurnalistas (kai akreditacijos prašoma pirmą kartą):/ Please list your
previous employers and countries in which you were accredited as a foreign journalist (when
applying for first-time accreditation):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Priedai:/Annexes:
 užsienio valstybės viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo vadovo prašymas/ a letter
of assignment signed by the head of the foreign media organisation

 per paskutinius 12 mėnesių parengtų publikacijų ir (ar) reportažų apie Lietuvos Respubliką
sąrašas arba apžvalga, arba jų kopijos/ a list of publications and/or reporting on the Republic
of Lithuania in the last twelve (12) months, or their précis or copies
 akreditacijos laikotarpiu planuojamų parengti publikacijų ir (ar) reportažų temų sąrašas (kai
akreditacijos prašoma pirmą kartą)/ a list of publications and/or reporting planned for the
accreditation period (when applying for first-time accreditation)
 paso ar kito galiojančio kelionės dokumento kopija/ a copy of a passport or another valid
travel document
 nacionalinės žurnalistų sąjungos ir (ar) užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo,
kuriam užsienio valstybės žurnalistas atstovauja, išduoto žurnalisto pažymėjimo kopiją/ a
copy of a national press card issued by a national journalist union and/or the represented
foreign media organisation;
 nuotrauka (*.jpg formatu, ne didesnė nei 1 MB dydžio)/photograph (*.jpg format, size up to
1 MB)


kita/other ____________________________________________________________

Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų tikrinami šią teisę turinčių Lietuvos Respublikos
valstybės institucijų/ I hereby agree that the competent institutions of the Republic of Lithuania will
verify my personal information.
Sutinku, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
būtų tvarkomi ir gaunami duomenys apie mane,
consent to the collection, storage and processing
accreditation pursuant to the Law of the Republic
Data.

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
sprendžiant akreditacijos klausimą/ I hereby
of my personal data for the purpose of the
of Lithuania on Legal Protection of Personal

Pareiškiu, kad mano pateikta informacija yra išsami ir teisinga/ I hereby declare that the information
provided by me is true, complete and accurate.
Nuo akreditacijos išdavimo dienos įsipareigoju laikytis Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų/ I hereby undertake to
abide by the Law on the Provision of Information to the Public and other laws of the Republic of
Lithuania.
_________________

