Užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai
jo profesinė veikla, nurodyta darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal
darbo sutartį arba darbo sutartyje, nereglamentuojama
(UTPĮ 40 str. 1 d. 4 1 p.)
nustatytos formos prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašymo formą
galima rasti Migracijos tinklalapyje;
galiojantis kelionės dokumentas (pasas);
leidimas laikinai gyventi;
viena nuotrauka, atitinkanti asmens amžių;
darbdavio tarpininkavimo raštas. Tarpininkavimo rašto formą galima rasti Migracijos tinklalapyje;
įsipareigojimas įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo
sutartį arba ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui sudaryta darbo sutartis, kuriame (-ioje)
numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento
paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis)
vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;
dokumentas, patvirtinantis aukštą profesinę kvalifikaciją (aukštojo mokslo diplomas, kompetentingos
institucijos sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo ar dokumentas, patvirtinantis
profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai) *;
dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo
gyvenamąją vietą ir kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui,
deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, yra ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai, nuosavybės teise ar
naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne
trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir yra įregistruota VĮ Registrų cente
(Nekilnojamo turto registre), arba Lietuvos Respublikos notaro, Lietuvos Respublikos savivaldybės
seniūnijos seniūno arba Migracijos departamento ar migracijos tarnybos įgalioto valstybės tarnautojo
patvirtintas fizinio ar juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu, jeigu šis juridinis asmuo privalo
turėti antspaudą, patvirtintas juridinio asmens įsipareigojimas suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją
patalpą, kurioje jis deklaruos savo gyvenamąją vietą ir kuri atitiks nustatytus reikalavimus gyvenamajai
patalpai, leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu (šie dokumentai gali būti pateikti kreipiantis dėl
leidimo laikinai gyventi įforminimo);
pranešimas, kuriose užsienio valstybėse, nurodytose Užsienio valstybių, kurias užsienietis privalo
nurodyti pateikdamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi, jeigu jose lankėsi ar gyveno, sąraše,
užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Pranešimo formą
galima rasti Migracijos departamento tinklalapyje;
dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
nustatytais atvejais yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (šis dokumentas gali būti pateiktas
kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo);
jeigu už užsienietį valstybės rinkliavą sumokėjo kitas asmuo: sumokėtos valstybės rinkliavos
mokamojo pavedimo išplėstinė forma, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliktas mokėjimas, vardas (ai), pavardė (-ės) ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma; arba
jeigu pateikiamas prašymas skubos tvarka: sumokėtos valstybės rinkliavos mokamasis pavedimas su
banko žyma ar kvitas (arba galima sumokėti kortele pateikiant prašymą).

Patikrinau, ar pateikti visi reikiami dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo
___________________________________________________________________ ,
(užsieniečio pilietybė, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gimimo data)

ir juos priėmiau / nepriėmiau:
______________________________
(pareigų pavadinimas)
_______________________________
(parašas)
_______________________________
(vardas (-ai) ir pavardė (-ės))
_______________________________
(data)

__________________________________________________________
* Šie dokumentai pateikiami sutikrinti su šių dokumentų,

išdavimo, kopijomis.

esančių užsieniečio byloje dėl leidimo laikinai gyventi

