Užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai
jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti
reglamentuojamą profesinę veiklą ir jam reikalingas Užimtumo tarnybos
sprendimas dėl darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams
(UTPĮ 40 str. 1 d. 4 1 p.)
nustatytos formos prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašymo formą
galima rasti Migracijos tinklalapyje;
galiojantis kelionės dokumentas (pasas);
dokumentas, suteikiantis teisę būti Lietuvos Respublikoje;
viena nuotrauka, atitinkanti asmens amžių;
darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame papildomai nurodoma laisvos darbo vietos įregistravimo
Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje data, numatomas darbo sutarties laikotarpis, darbo
sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis, ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos
statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo
užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, taip pat numatoma
užsieniečio darbo vieta (darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,
filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas, numatomos užsieniečio darbo vietos
adresas) ir darbo funkcija (profesijos ar pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);
darbdavio 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)
darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;
dokumentas, patvirtinantis, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas
vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, nurodytą darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal
darbo sutartį arba darbo sutartyje;
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 konsulinio
pareigūno, 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);
jeigu užsienietis užsienio valstybėje (-ėse), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką jis gyveno
arba šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus (išskyrus atvejus, kai gyvenimas užsienio valstybėje truko
trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), nebuvo teistas: užsieniečio rašytinis pareiškimas,
kad jis šioje (šiose) užsienio valstybėje (-ėse) nebuvo teistas;
arba
jeigu užsienietis užsienio valstybėje (-ėse), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką jis gyveno
arba šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus (išskyrus atvejus, kai gyvenimas užsienio valstybėje truko
trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), buvo teistas: šios (šių) užsienio valstybės (-ių)
kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) galiojančią (-ias) pažymą (-as), patvirtinančią (-ias), kad
jis šioje (-iose) valstybėje (-ėse) buvo teistas, (teistumo pažyma), kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip
prieš 6 mėnesius iki prašymo išduoti leidimą pateikimo dienos. Teistumo pažymoje turi būti nurodyta,
kada ir už kokią nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji
atlikta*;
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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 iki atvykimo į Lietuvos Respubliką. 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 Migracijos departamente pateikiant prašymą).
sumokėtos valstybės rinkliavos už sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos
reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo mokamąjį pavedimą
su banko žyma ar kvitą arba sumokėtos valstybės rinkliavos už sprendimo priėmimą mokamojo
pavedimo išplėstinę formą su banko žyma, jeigu už užsienietį valstybės rinkliavą už sprendimo priėmimą
sumokėjo kitas asmuo.
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)

_____________________________________________________________________________________
* Teistumo pažyma, kurioje nurodyta, kad užsienietis nebuvo teistas, gali būti

pateikta surašyta originalia anglų
kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
Teistumo pažyma, kuri nėra surašyta originalia anglų kalba arba kurioje nurodyta, kada ir už kokią
nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta, turi būti pateikta
kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.
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.

