Dėl leidimo gyventi pagal Susitarimą po Brexit
Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie teisę gyventi Lietuvoje
įgijo iki 2020 m. gruodžio 31 d., teise gyventi Lietuvoje naudosis tokiomis
pačiomis sąlygomis kaip Europos Sąjungos (ES) piliečiai bei jų šeimos nariai.
Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams išduoti dokumentai,
patvirtinantys teisę apsigyventi Lietuvoje, lieka galioti iki jų galiojimo pabaigos.
Jei esate įgijęs teisę gyventi Lietuvoje kaip ES pilietis ir ketinate toliau gyventi
Lietuvoje – rekomenduojame po 2020 m. gruodžio 31 d. kreiptis į Migracijos
departamentą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo. Jūsų šeimos nariai, kurie
nėra ES piliečiai tai padaryti privalo per 3 mėnesius nuo pereinamojo laikotarpio
pabaigos.

Prisijunkite prie MIGRIS ir pasirinkite prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo

1. Pasirinkite užsieniečiams skirtą sritį
2. Pasirinkite pilietybę
3. Pasirinkite sritį
4. Pasirinkite leidimo gyventi tipą
5. Pasirinkite prašymo rūšį
6. Pasirinkite prašymą
7. Atverskite prašymą pildymui

•
•
•
•
•
•
•
•

leidimą laikinai gyventi gausite nemokamai;
leidimą laikinai gyventi išduosime per 1 mėnesį;
leidimas laikinai gyventi galios 5 metus;
galėsite dirbti be leidimo dirbti.
informacijos ieškokite Migracijos departamento svetainėje www.migracija.lt
rašykite info@migracija.gov.lt
skambinkite 8 707 67000, iš užsienio skambinkite +370 5 271 7112
apsilankykite mūsų Facebook ir YouTube paskyrose

Užpildykite prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo

Dėmesio! Jums nereikia pildyti kai kurių prašymo laukų, todėl prašymo srityse:
•
„Duomenys apie darbdavį ir darbo funkciją“ – jeigu dirbate, nurodykite Jūsų darbdavio duomenis.
Jei nedirbate, kaip darbdavį rinkitės fizinį asmenį ir laisvo teksto laukeliuose įrašykite simbolius „X“,
laukelyje, kuriame iš klasifikatoriaus privaloma pasirinkti reikšmę, pasirinkite bet kurią reikšmę;
•
„Papildomi duomenys apie Jus“ – Jums nereikia nurodyti išsamios informacijos apie save, todėl
kaip atsakymą į klausimus pasirinkite „Ne“, laukeliuose, kuriuose privaloma nurodyti datą, rinkitės dienos,
kai pildote prašymą datą, laukelyje, kuriame iš klasifikatoriaus privaloma pasirinkti reikšmę, pasirinkite
bet kurią reikšmę, o laisvo teksto laukeliuose įrašykite simbolius „X“;
•
„Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą“ – pasirinkite, jog esate atleistas (-a) nuo valstybės
rinkliavos „Esu JK pilietis ar jo šeimos narys, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (iki 2020-12-31) įgijęs
teisę gyventi Lietuvoje kaip ES pilietis ar jo šeimos narys“.

Kviečiame Migracijos departamento YouTube paskyroje peržiūrėti video, kaip teisingai užpildyti prašymą.
Prie prašymo pridėkite dokumentų, patvirtinančių teisės laikinai gyventi Lietuvoje įgijimo pagrindą, skaitmenines
kopijas. Ne visi prašomi pridėti dokumentai Jums yra privalomi, todėl:
„Jūsų darbo sutartis arba darbdavio įsipareigojimas jus įdarbinti pagal darbo sutartį“ – jei esate
savarankiškai dirbantis asmuo, pridėkite tai patvirtinantį dokumentą. Kitu atveju – pridėkite savo paso lapo su
asmens duomenimis kopiją;
„Dokumentas dėl tinkamos gyvenamosios patalpos Lietuvos Respublikoje“ – iš klasifikatoriaus pasirinkite
reikšmę „Dokumentą dėl tinkamos gyvenamosios vietos pateiksite atsiimant leidimą laikinai gyventi“ (pateikti šį
dokumentą iš Jūsų nebus reikalaujama);
„(Ne)teistumą įrodantis dokumentas“ – iš klasifikatoriaus pasirinkite reikšmę „Pateikti pažymos dėl teistumo
nereikia, nes turite galiojantį leidimą laikinai gyventi ir esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje“;
„Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas“ – jei teisę gyventi Lietuvoje įgijote kaip asmuo, turintis
pakankamai išteklių sau ir savo šeimos nariams arba kaip atvykęs mokytis, studijuoti ar pakviestas stažuoti,
tobulinti kvalifikacijos, pridėkite sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą. Kitu atveju – iš klasifikatoriaus
pasirinkite reikšmę „Sveikatos draudimą pateiksite atvykdamas į migracijos paslaugas teikiančią instituciją“
(pateikti šį dokumentą iš Jūsų nebus reikalaujama).

Užpildžius prašymą, sistema Jus nukreips į vizito rezervacijos sritį, kur galėsite rezervuoti pageidaujamą
vizito laiką. Rezervuotu vizito laiku atvykite į Migracijos departamentą pateikti pridėtų dokumentų
originalų ir savo biometrinių duomenų.
Į MIGRIS paskyrą gavus pranešimą apie priimtą sprendimą, per www.migracija.lt rezervuokite
pageidaujamą laiką paslaugai „Užsieniečiams išduodami dokumentai – atsiėmimas“ ir atvykite atsiimti
išrašyto leidimo laikinai gyventi. Leidimo gyventi kortelėje bus nurodyta, jog šis leidimas išduotas,
vadovaujantis Susitarimo nuostatomis.

Kartu su Jumis Lietuvoje gyvena šeimos nariai, kurie nėra JK piliečiai?
Prisijungęs prie MIGRIS (www.migracija.lt), Jūsų šeimos narys turi užpildyti
tokį patį kaip ir Jūs prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo

Dėmesio! Jūsų šeimos nariui nereikia pildyti kai kurių prašymo laukų, todėl prašymo srityse:
•
„Ar kartu su Jumis atvyksta šeimos narys“ – pasirinkti „Ne“;
•
„Duomenys apie darbdavį ir darbo funkciją“ – jeigu Jūsų šeimos narys dirba, Jis turi nurodyti
darbdavio duomenis. Jei Jūsų šeimos narys nedirba, kaip darbdavį siūlome rinktis fizinį asmenį ir laisvo
teksto laukeliuose įrašyti simbolius „X“, laukelyje, kuriame privaloma pasirinkti reikšmę iš
klasifikatoriaus, pasirinkti bet kurią reikšmę;
•
„Papildomi duomenys apie Jus“ – Jūsų šeimos nariui nereikia nurodyti išsamios informacijos
apie save, todėl kaip atsakymą į klausimus siūlome rinktis „Ne“, laukeliuose, kuriuose privaloma
nurodyti datą, pasirinkti dienos, kai pildomas prašymas, datą, laukelyje, kuriame privaloma pasirinkti
reikšmę iš klasifikatoriaus, pasirinkti bet kurią reikšmę, o laisvo teksto laukeliuose – įrašyti simbolius
„X“;
•
„Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą“ – pasirinkti, jog esate atleistas (-a) nuo
valstybės rinkliavos (Esu JK pilietis ar jo šeimos narys, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (iki 202012-31) įgijęs teisę gyventi Lietuvoje kaip ES pilietis ar jo šeimos narys).

Kviečiame Migracijos departamento YouTube paskyroje peržiūrėti video, kaip teisingai užpildyti prašymą.
Prie prašymo Jūsų šeimos narys turi pridėti dokumentų skaitmenines kopijas. Ne visi prašomi pridėti dokumentai
Jūsų šeimos nariui yra privalomi, todėl kaip pridedamą dokumentą Jūsų šeimos narys turi:
„Jūsų darbo sutartis arba darbdavio įsipareigojimas jus įdarbinti pagal darbo sutartį“ – pridėti savo paso
lapo su asmens duomenimis kopiją;
„Dokumentas, patvirtinantis, kad turite pakankamai lėšų ir (ar) gaunate pajamų pragyventi Lietuvos
Respublikoje“ – iš klasifikatoriaus pasirinkti reikšmę „Esu JK pilietis ar jo šeimos narys, iki pereinamojo
laikotarpio pabaigos (iki 2020-12-31) įgijęs teisę gyventi Lietuvoje kaip ES pilietis ar jo šeimos narys“;
„Dokumentas dėl tinkamos gyvenamosios patalpos Lietuvos Respublikoje“ – iš klasifikatoriaus pasirinkti
reikšmę „Dokumentą dėl tinkamos gyvenamosios vietos pateiksite atsiimant leidimą laikinai gyventi“ (pateikti šį
dokumentą iš Jūsų šeimos nario nebus reikalaujama);
„(Ne)teistumą įrodantis dokumentas“ – iš klasifikatoriaus pasirinkti reikšmę „Pateikti pažymos dėl teistumo
nereikia, nes turite galiojantį leidimą laikinai gyventi ir esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos
Respublikoje“;
„Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas“ – iš klasifikatoriaus pasirinkti reikšmę „Sveikatos draudimą
pateiksite atvykdamas į migracijos paslaugas teikiančią instituciją“ (pateikti šį dokumentą iš Jūsų šeimos nario
nebus reikalaujama).
Užpildžius prašymą, sistema nukreips į vizito rezervacijos sritį, kur galima rezervuoti pageidaujamą
vizito laiką. Rezervuotu vizito laiku Jūsų šeimos narys turės atvykti į Migracijos departamentą pateikti
pridėtų dokumentų originalų ir savo biometrinių duomenų.
Į MIGRIS paskyrą gavus pranešimą apie priimtą sprendimą, per www.migracija.lt Jūsų šeimos narys turės
rezervuoti pageidaujamą laiką paslaugai „Užsieniečiams išduodami dokumentai – atsiėmimas“ ir atvykti
atsiimti išrašyto leidimo laikinai gyventi. Leidimo gyventi kortelėje bus nurodyta, jog šis leidimas
išduotas, vadovaujantis Susitarimo nuostatomis.

