Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos
Respublikos piliečio asmens dokumentas,
patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę.
Asmens tapatybės kortelė skirta naudoti
Lietuvos Respublikoje ir gali būti naudojama
kaip elektroninės atpažinties priemonė ir elektroniniams dokumentams pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Su asmens tapatybės
kortele galima vykti į užsienio valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybės kortelę kaip
kelionės dokumentą.
Asmens tapatybės kortelė galioja:
išduota piliečiui iki jam sukaks 5 metai
– 2 metus;
išduota piliečiui nuo 5 metų iki jam
sukaks 16 metų – 5 metus;
išduota piliečiui nuo 16 metų iki jam
sukaks 70 metų – 10 metų;
išduota piliečiui nuo 70 metų – 30 metų;
išduota Reglamento (ES) Nr. 2019/1157
4 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais  
– 12 mėnesių.
Asmens tapatybės kortelė atitinka Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (TCAO)
dokumente Doc 9303 nustatytus reikalavimus.
Asmens tapatybės kortelėje elektroniniu
būdu fiksuojami Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5
straipsnio 1 dalyje ir 4 dalies 5 punkte nurodyti asmens duomenys, piliečio biometriniai duomenys tapatybei patvirtinti – veido
atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai, taip pat
gali būti fiksuojami asmens elektroninės atpažinties sertifikatas ir kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas.
Asmens tapatybės kortelės, atitinkančios
Reglamento (ES) Nr. 2019/1157 reikalavimus,
išduodamos nuo 2021 m. rugpjūčio mėn.

Identity card is a personal document of a
citizen of the Republic of Lithuania confirming
his / her identity and citizenship.
Identity card is designated for using it in
the Republic of Lithuania, and can be used for
establishing a person’s identity in electronic
space and signing electronic documents with
qualified electronic signature. Identity card can
be used for travelling to those foreign countries
which recognise it as a travel document.
Identity card is valid for:
2 years if issued to a citizen under the
age of 5 years;
5 years if issued to a citizen aged
between 5 to 16 years;
10 years if issued to a citizen aged
between 16 to 70 years;
30 years if issued to a citizen over the
age of 70 years;
12 months in cases set in Article 4(3) of
Regulation (EU) 2019/1157.
Identity card complies with the requirements
set in Doc 9303 of the International Civil Aviation
Organisation (ICAO).
Identity card contains personal data referred
to in Article 5(1) and Part 4(5) of the Law on
identity card and passport of the Republic of
Lithuania, biometric data – face image and two
fingerprints – for the authentication of a citizen.
Identity card can also contain an electronic
identification certificate and a qualified certificate
of electronic signature.
Identity cards complying with the requirements
of Regulation (EU) 2019/1157 have been issued
since August 2021.
© Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2021
© Identity Documents Personalisation Centre under the
    Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, 2021
    http://adic.lrv.lt
© Valstybės dokumentų technologinės apsaugos
tarnyba prie Finansų ministerijos, 2021
© Service of Technological Security of State
    Documents under the Ministry of Finance, 2021
    http://www.vdtat.gov.lt
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ASMENS TAPATYBĖS
KORTELĖ
IDENTITY CARD

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS BLANKO 1 PUSĖ
Identity card – front side
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ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS BLANKO 2 PUSĖ
Identity card – back side
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8. Difrakcinė optiškai kintanti priemonė – skaidri
kinegrama su daline metalizacija
Diffractive optically variable device – transparent
kinegram with partial metallization
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1.	Vaivorykštinė spauda
Rainbow printing
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2. Kortelės numeris
Card number

3. Kortelės prieigos numeris
Card access number

4. Pozityvinis ir negatyvinis mikrotekstai
Positive and negative micro lettering

9. Optiškai kintantys dažai –
dizaino elementas
atspausdintas dažais, kurie
keičia spalvą žiūrint
skirtingu kampu
Optically variable ink
    Design element is printed in ink
changing colour when viewed at
different angles
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11. Elektroninės laikmenos kantaktinė sąsaja
Contact interface of electronic medium
12.	Daugialypis lazerinis vaizdas (MLI) – atkartotas veido
		 atvaizdas, pakreipus kortelę, transformuojasi į
		 triženklį valstybės kodą LTU
Multiple laser image
Secondary image of card holder in multiple laser image
(MLI) changes into country code “LTU” when tilted

13. Paviršinis įspaudimas – pozityvinis ir negatyvinis reljefai
Surface embossing – positive and negative relief

5. Grafinis
apsauginis fonas
Graphic security
    background

6. Giljošas
Guilloche

7. Paviršinis įspaudimas – pozityvinis ir negatyvinis reljefai
Surface embossing – positive and negative relief

10.	Ultravioletiniai dažai – dizaino elementai atspausdinti
		 vaivorykštine spauda nematomais dažais, švytinčiais
		UV spinduliuose skirtingomis spalvomis
Ultraviolet ink
      Design elements are rainbow printed in invisible ink
fluorescing under UV light in different colours

14. 	Ultravioletiniai dažai – daugiaspalvis vaizdas,
		 švytintis UV spinduliuose
 Ultraviolet ink
Multi – colour image fluorescing under UV light

