Užsienietis pragyveno ne ES valstybėje trumpiau nei 12 mėnesių arba ES valstybėje trumpiau
nei 6 metus, kitoje ES valstybėje narėje neįgijo ilgalaikio gyventojo statuso, o iki
apsigyvenimo užsienio valstybėje gyveno LR ir turėjo leidimą nuolat gyventi.
(UTPĮ 53 str. 1 d. 10 p.)
nustatytos formos prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi. Prašymo formą galima rasti
www.migracija.lrv.lt skyriuje Paslaugos > Prašymų formos > Prašymas išduoti / pakeisti Lietuvos
Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
galiojantis kelionės dokumentas (pasas);
teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas;
Leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai):
dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis negyveno ne Europos Sąjungos valstybėje narėje
ilgiau negu 12 mėnesių iš eilės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje negyveno ilgiau
negu 6 metus:
jeigu užsienietis gyveno ne Europos Sąjungos valstybėje narėje - užsienio valstybės išduotas
leidimas gyventi arba užsienio valstybės išduota atitinkama pažyma ar kt.;
jeigu iki apsigyvenimo užsienio valstybėje užsienietis turėjo leidimą nuolat gyventi, išduotą
kaip pragyvenusiam Europos Sąjungos valstybėje narėje be pertraukos pastaruosius 5 metus, iš
kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos – Lietuvos Respublikoje ir įrodo, kad buvo išvykęs į
savo kilmės valstybę dirbti, užsiimti kita teisėta veikla arba studijuoti, pragyventas Europos
Sąjungos valstybėje narėje laikotarpis užsieniečiui ir jo šeimos nariams, kurie turi leidimą nuolat
gyventi, pratęsiamas iki 24 mėnesių iš eilės. Šiuo atveju užsienietis turi pateikti užsienio valstybės
išduotą pažymą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad savo kilmės valstybėje dirbo, užsiėmė
kita teisėta veikla arba studijavo;
jeigu užsienietis gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje – Europos Sąjungos
valstybėje narės išduota pažyma ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad šioje valstybėje
neįgijo ilgalaikio gyventojo statuso;
dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos
Respublikoje ne mažiau nei vienerius metus (pvz., banko sąskaitos išrašas) ir / ar gauna reguliarių
pajamų. Pragyvenimo lėšų dydis yra 1 minimalioji mėnesinė alga vienam mėnesiui, nepilnamečiam
užsieniečiui – 0,5 minimaliosios mėnesinės algos vienam mėnesiui;
Jeigu užsienietis yra išlaikomas šeimos nario, pateikiamas:
aikyti užsienietį ir
dokumentas, patvirtinantis, kad jis turi pakankamai lėšų sau ir užsieniečiui pragyventi Lietuvos
Respublikoje ne mažiau nei vienus metus ir / ar gauna reguliarių pajamų sau ir užsieniečiui pragyventi
Lietuvos Respublikoje. Pragyvenimo lėšų dydis kiekvienam šeimos nario išlaikomam asmeniui,
įskaitant patį šeimos narį, yra 1 minimalioji mėnesinė alga vienam mėnesiui, nepilnamečiam
užsieniečiui – 0,5 minimaliosios mėnesinės algos vienam mėnesiui;
užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno arba
šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus (išskyrus atvejus, kai gyvenimas užsienio valstybėje truko
trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduota (os) galiojanti (-čios) pažyma (-os), patvirtinanti (-čios), kad šioje (šiose) valstybėje (-ėse) jis
nebuvo (buvo) teistas. Ši pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo
išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo dienos. Jei užsienietis buvo teistas, šioje pažymoje turi būti
nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta
bausmė ir ar ji atlikta. Šios pažymos pateikti nereikia, jeigu užsienietis yra jaunesnis nei 14 metų;
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vardo ar pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai, jeigu šie asmens duomenys pateiktuose
dokumentuose, pagrindžiančiuose leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindą, nesutampa su asmens
duomenimis kelionės dokumente;
asmens duomenų keitimą patvirtinantys dokumentai, jeigu prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi
nurodyti užsieniečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Lietuvos Respublikos
gyventojų registre ir / ar Užsieniečių registre;
mokamojo pavedimo išplėstinė forma, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas,
vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma, jeigu valstybės rinkliavą už
užsienietį sumokėjo kitas asmuo;
dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių užsienietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos,
jeigu įstatymų nustatytais atvejais jis atleidžiamas nuo šios rinkliavos.
Patikrinau, ar pateikti visi reikiami dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo
_______________________________________________________________________________
(užsieniečio (-tės) pilietybė (jeigu turi), vardas ir pavardė)

ir juos priėmiau / nepriėmiau (nereikalingą išbraukti):
___________________
(pareigų pavadinimas)
____________________
(parašas)
____________________
(vardas ir pavardė)
____________________
(data)

Pastabos.
Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos – jų tikrumas, išskyrus asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijų, turi
būti paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.
Ne lietuvių kalba sudaryti dokumentai pateikiami kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.
Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka,
išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi
būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille):


Teistumo pažyma turi būti legalizuota arba patvirtinta pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus
teistumą pažymą, išduotą:
– Ukrainoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, ar Moldovoje;
– Lietuvos Respublikoje reziduojančios užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos;
– užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, reziduojančio užsienyje ir akredituotos,
be kitos šalies, taip pat ir Lietuvos Respublikai.

