Užsienietis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos mokslo ir studijų institucija,
dirbti kaip dėstytojas (UTPĮ 40 str. 1 d. 13 p.)
nustatytos formos prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašymo formą
galima rasti www.migracija.lrv.lt skyriuje Paslaugos > Prašymų formos > Prašymų išduoti/pakeisti leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje formos;
galiojantis kelionės dokumentas (pasas);
leidimas laikinai gyventi;
viena nuotrauka, atitinkanti asmens amžių;
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas. Tarpininkavimo rašto formą galite rasti
www.migracija.lrv.lt skyriuje Paslaugos > Prašymų formos > Tarpininkavimo raštas;
darbo sutartis;
dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų,
kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje, pvz., darbo sutartis. Užsieniečio turimas pragyvenimo
lėšų dydis vertinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą
pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydį, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos
Respublikoje užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi;
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 www.migracija.lrv.lt skyriuje Paslaugos > Prašymų formos > Užsienio valstybių, kuriose
užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno, sąrašas;
sveikatos draudimas, kuris garantuoja būtinosios medicinos pagalbos išlaidų ir išlaidų, galinčių
atsirasti dėl užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant
asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą ir galioja visą užsieniečio
buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį, arba dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais atvejais yra apdraustas privalomuoju
sveikatos draudimu (šie dokumentai gali būti pateikti 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
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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 išdavimo
___________________________________________________________________ ,
(užsieniečio pilietybė, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gimimo data)

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

_____________________________________________________________________________________
*

Nepilnamečiui užsieniečiui gyvenamojo ploto reikalavimas netaikomas.

