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 nuolat gyventi gavimo. Jūsų šeimos nariai, kurie nėra
ES piliečiai, tai padaryti privalo per 3 mėnesius nuo pereinamojo laikotarpio
pabaigos.

Prisijunkite prie MIGRIS ir pasirinkite prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi

1. Pasirinkite užsieniečiams skirtą sritį
2. Pasirinkite pilietybę
3. Pasirinkite sritį
4. Pasirinkite leidimo gyventi tipą
5. Pasirinkite prašymų rūšį
6. Atverskite prašymą pildymui
• leidimą nuolat gyventi gausite nemokamai;
• leidimą nuolat gyventi išduosime per 1 mėnesį;
• leidimas nuolat gyventi galios 10 metų;
• 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 pakeisti leidimą nuolat gyventi

Dėmesio!
Pildant prašymą, kaip dokumento keitimo pagrindą, iš klasifikatoriaus pasirinkite 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“.
Prašymo srityje „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.
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 nuolat 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 pakeisti leidimą nuolat gyventi

Dėmesio!
Pildant prašymą, kaip dokumento keitimo pagrindą, iš klasifikatoriaus Jūsų šeimos nariui reikia
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“.
Prašymo srityje „Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą“ Jūsų šeimos nariui reikia
pasirinkti, jog jis yra 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 separtamento YouTube paskyroje peržiūrėti video, kaip teisingai užpildyti prašymą.
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 nuolat gyventi. Leidimo gyventi kortelėje bus
nurodyta, jog šis leidimas išduotas, vadovaujantis Susitarimo nuostatomis.

