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IMIGRACIJOS ABC

Kas tai yra?

Aprašas

Kiek galioja?

Per kiek laiko
išduodama?

Kur kreiptis?

Kiek
kainuoja?

Leidimas laikinai
gyventi (LLG)

Leidimas gyventi
nuolat (LNG)Viza

Šengeno viza – teisė 
atvykti trumpam (iki 90 
dienų per 180 dienų laikotar-
pį)

Suteikia teisę laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje. Išduoda-
mas, jei yra Įstatyme „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties” 
nustatyti pagrindai (mokytis, 
dirbti, vykdyti verslą ir kt.)

Šengeno viza gali galioti iki 
5 metų, bet Šengeno erdvėje 
su šia viza galima būti tiek, 
kiek nurodyta vizoje, bet ne 
ilgiau kaip 90 dienų per 180 
dienų laikotarpį.

Priklausomai nuo išdavimo 
pagrindo, išduodamas nuo 
vienų iki 3 metų. 

Išduodamas 5 metams. 

Nacionalinė viza gali galioti 
iki 12 mėn. Visą vizos 
galiojimo laiką galima būti 
LR.

Iki 15 dienų

LR ambasada arba vizų 
centras (o esant teisėtai 
Lietuvoje – Migracijos 
departamentas)

Baltarusijos piliečiams 
Šengeno viza – 35 EUR

Nacionalinė viza – 60 EUR  

Mokestis išorės paslaugų 
teikėjui – 16 EUR.

Priklausomai nuo išdavimo 
pagrindo - nuo 1 iki 4 mėn., 
(skubos tvarka - terminas 
trumpinamas per pusę)

Migracijos departamentas Migracijos departamentas

120 EUR
240 EUR (skubos tvarka)

90 EUR
180 EUR (skubos tvarka)

4 mėn.
(2 mėn. - skubos tvarka).

Nacionalinė viza 
supaprastinta tvarka – 
laikinai (iki 2021-03-21) 
išduodama 6 mėn. galiojanti 
viza

Suteikia teisę gyventi Lietuvos 
Respublikoje (LR) nuolat; 
išduodamas užsieniečiui, kuris 
pragyveno Lietuvoje nepertrau-
kiamai pastaruosius 5 metus 
arba yra kitas Įstatyme „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties 
nurodytas pagrindas leidimui 
nuolat gyventi gauti.

Nacionalinė viza – 
ilgalaikis buvimas LR iki 12 
mėn.



• turi pakankamai lėšų ir (arba) gauna reguliarias pajamas, pakankamas pragyventi 
Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 mėnesius (pakankamas pragyvenimo lėšų 
dydis vienam mėnesiui yra 1 minimali mėnesinė alga (MMA), t. y. 607 EUR suaugusiam 
asmeniui ir 0,5 MMA nepilnamečiui).
• arba turi Lietuvos Respublikos juridinio asmens tarpininkavimo raštą.

Baltarusijos piliečiai ir jų šeimos nariai turi galimybę supaprastinta tvarka gauti 6 mėnesius 
galiojančią daugkartinę nacionalinę vizą ir atvykti į Lietuvą. Šiuo metu numatoma, kad tokia 
schema galios iki 2021 m. kovo 21 d.

Kas gali kreiptis? 

Ši viza leidžia atvykti ir būti Lietuvoje iki 6 mėn. Turėdamas šią vizą asmuo gali būti ir dirbti 
Lietuvoje, ir jos galiojimo metu Migracijos departamentui pateikti prašymą dėl kitos metinės 
nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi išdavimo Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ nustatytais pagrindais. 

Kokias galimybes suteikia ši viza?

Norėdamas gauti šią vizą asmuo turi kreiptis į vizų centrą, pateikti kelionės dokumentą, 
sveikatos draudimą bei dokumentą, patvirtinantį, kad:

Ko reikia, kad asmuo galėtų gauti tokią vizą? 

Taip, šeimos nariai gali gauti tokią pačią vizą.
Ar gali kartu atvykti šeimos nariai? 

Ne, užsienietis pats turi pasirūpinti sveikatos draudimu. 
Ar pradėjęs dirbti su nacionaline viza būsiu draustas sveikatos draudimu?

Kur kreiptis?

Gardinas, Gorkio g. 89
Brestas, Moskovskaja g. 20 А-1

Baranoviči, Kirovo g. 101/1
Pinskas, Pervomaiskaja g. 176A

Lyda, Radiuka g. 2A

Dėl informacijos galima kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Baltarusijos Respubli-
koje, tel. +3751 7285 2448; +3751 7285 2449, el. p. konsulinis.by@urm.lt, by.mfa.lt 
arba Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Gardine, tel. +3751 5248 5910; +3751 
7217 7090, el. p. kons.gardinas@urm.lt, consulate-grodno.mfa.lt. Dokumentai patei-
kiami Lietuvos vizų centruose Baltarusijoje (tel. +3751 7388 0282,

(vfsglobal.com/lithuania/belarus):

ATVYKIMAS

Speciali schema Baltarusijos piliečiams,
atvykstantiems ilgalaikiam buvimui

Baltarusijos piliečiams numatyta galimybė 
kreiptis ir į bet kurią kitą Lietuvos vizų tarny-
bą toje šalyje, kur jie tuo metu teisėtai yra, 
vizų tarnybų sąrašas pasiekiamas čia: 
bit.ly/vizutarnybos 

http://consulate-grodno.mfa.lt/
http://by.mfa.lt/
https://www.vfsglobal.com/lithuania/belarus/
https://keliauk.urm.lt/lt/atvykstantiems/vizos/vizu-tarnybu-kompetencija-priemimo-tvarka-ir-pateikiami-dokumentai/lietuvos-vizu-tarnybos


Leidimas atvykti dėl ypatingų humanitarinių priežasčių išduodamas tik nukentėjusiems nuo režimo 
ir represijų ar persekiojamiems Baltarusijos piliečiams, aktyviems opozicijos atstovams. Tokį 
leidimą išduoda LR vidaus reikalų ministras tik esant LR užsienio reikalų ministro siūlymui. Pats 
užsienietis asmeniškai (be Užsienio reikalų ministerijos tarpininkavimo) negali kreiptis į 
vidaus reikalų ministrą dėl šio leidimo.

Daugiau informacijos, kam ir kokiais atvejais išduodamas toks leidimas, teikia Lietuvos 
Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje, tel. +3751 7285 2448; +3751 7285 2449, 
el. p. konsulinis.by@urm.lt, by.mfa.lt.

Jeigu Jums gresia persekiojimas iš valstybės valdžios pusės, Jūs galite kreiptis dėl prieglobs-
čio suteikimo. Plačiau apie tai, kas gali kreiptis dėl prieglobsčio suteikimo: bit.ly/prieglobstis 

Prašymą dėl prieglobsčio galima patiekti pasienyje arba esant Lietuvoje – Migracijos departa-
mentui arba Užsieniečių registracijos centrui. 

Nagrinėjant prašymą dėl prieglobsčio suteikimo, prieglobsčio prašytojai apgyvendinami 
Užsieniečių registracijos centre ar kitoje apgyvendinimo vietoje ir jiems teikiama kita pagalba. 
Daugiau apie prieglobstį: bit.ly/prieglobstis.   

Kam gali būti taikoma?

Kas gali kreiptis?

Kur pateikti prašymą?

Ar gausiu pagalbą?

Kur gauti daugiau informacijos?

Prieglobstis

Speciali schema Baltarusijos piliečiams,
atvykstantiems dėl ypatingų humanitarinių priežasčių

http://by.mfa.lt/
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-prieglobst%C4%AF-lr
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-prieglobst%C4%AF-lr


Apie atvykimo procedūrą asmenį informuos universitetas. Daugiau informacijos čia:
migracija.lt/mokslas.

Jeigu norite atvykti studijoms, pirmiausia pradėkite nuo universiteto/programos paieškos - daugiau 
informacijos studyin.lt. Stipendijas Baltarusijos piliečiams teikia Baltarusijos humanitarinis univer-
sitetas - ru.ehu.lt. Vyriausybė taip pat pritarė skirti 100 valstybinių stipendijų studentams iš Baltaru-
sijos studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Jeigu norite atvykti vystyti verslą ar perkelti savo įmonę į Lietuvą, pasikonsultuokite su „Investuok 
Lietuvoje” ir „Versli Lietuva”. Pirminė informacija apie įmonės steigimą ir įmonės perkėlimą į Lietu-
vą - investlithuania.com/investor-guide/start-your-business. 

Konsultacijas dėl verslo perkėlimo, galimų mokesčių, reikalavimų/leidimų/licencijų teikia 
„Versli Lietuva“. Užklausą galima siųsti el. paštu consultancy@enterpriselithuania.com .  
Jeigu planuojate vykdyti teisiniu požiūriu sudėtingą verslo perkėlimą (įmonės reorganizavi-

mas, verslo kaip vieneto perkėlimas), rekomenduojama pasitelkti Lietuvoje dirbančius teisinin-
kus: bit.ly/juristai.

Jeigu norite atvykti kaip inovatyvios įmonės kūrėjas, kreipkitės į „Startup Visa Lithuania“ 
(startuplithuania.com) arba savo užklausą siųskite el. paštu sigita@startuplithuania.com.  

Taip, gali. 

Kokia atvykimo procedūra?

Nuo ko pradėti? 

Nuo ko pradėti?  

Kas gali pakonsultuoti? 

Kas yra startuolio leidimas? 

Ar gali kartu atvykti šeimos nariai?

Šeimą į Lietuvą atsivežti gali tik doktorantūros studijų studentai. 
Ar gali kartu atvykti šeimos nariai? 

Studijos/mokslai

Verslas / įmonės perkėlimas / startuoliai

https://studyin.lt/
https://ru.ehu.lt/
https://www.migracija.lt/mokslas
http://investlithuania.com/investor-guide/start-your-business/
https://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=org&Org=15&list=true
https://www.startuplithuania.com/


Jeigu norite atvykti į Lietuvą dirbti, rekomenduojame susirasti darbdavį, tuomet darbdavys turi 
kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimo dirbti išdavimo. Į Užimtumo tarnybą galite kreiptis ir 
pats tuo atveju, jei darbdavio neturite – jums bus teikiamos tarpininkavimo įdarbinant paslau-
gos.

Įmonių, kurios įdarbina daug darbuotojų iš užsienio, sąrašą rasite čia: bit.ly/imoniusarasas. 

Daugiau apie įsidarbinimo procedūrą žr. Migracijos departamento (bit.ly/profesijusarasas) ir 
Užimtumo tarnybos nuorodas (uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas).

Nuo ko pradėti? 

Jeigu turite aukštojo mokslo diplomą arba ne mažesnę kaip 5 metų profesinę patirtį, ir Jūsų 
darbdavys Lietuvoje įsipareigoja Jums mokėti daugiau nei 1,5 vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio dydžio (1 dydis - 1 388 EUR) atlyginimą, galite gauti leidimą laikinai gyventi kaip 
aukštos kvalifikacijos darbuotojas („Mėlynoji kortelė”).

Kas yra aukštos kvalifikacijos darbuotojas?  

Taip, gali.
Ar gali kartu atvykti šeimos nariai?  

Daugiau žr. Migracijos departamento (bit.ly/aukstakvalifikacija ) ir Užimtumo tarnybos nuorodas 
(uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas).

Kur gauti daugiau informacijos? 

Jeigu jums bus mokamas 1,5-3 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas, 
galite kreiptis į Migracijos departamentą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ir kartu pateikti 
dokumentus Užimtumo tarnybos sprendimui dėl darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo 
rinkos poreikiams priimti. 

Kokia leidimo laikinai gyventi išdavimo procedūra?

Jeigu jums bus mokamas ne mažesnis nei 3 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio 
atlyginimas, Užimtumo tarnybai dokumentų teikti nereikia. Užimtumo tarnybai nereikia teikti 
dokumentų ir tuo atveju, jei jums bus mokamas 1,5-3 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 
dydžio atlyginimas ir jūsų profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą. 

Kokios įmonės įdarbina daug užsieniečių?

Kur gauti daugiau informacijos?

Darbas

Aukštos kvali�ikacijos darbas

https://www.migracija.lt/patvirtint%C5%B3-%C4%AFmoni%C5%B3-s%C4%85ra%C5%A1as
https://www.migracija.lt/ketinu-dirbti-pagal-darbo-sutarti-ir-mano-profesija-nera-itraukta-i-trukstamu-profesiju-sarasa
https://uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas/
https://www.migracija.lt/as-esu-aukstos-kvalifikacijos-darbuotojas
https://uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas/


Dėl socialinės paramos ir išmokų Lietuvoje gali kreiptis asmenys, kurie čia dirba ir moka įmokas. 
Lietuvoje teisėtai gyvenantys ir dirbantys asmenys yra draudžiami visomis socialinio draudimo 
rūšimis. Mokant nustatytą laiką socialinio draudimo įmokas, įgyjama teisė gauti atitinkamą sociali-
nio draudimo išmoką.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, apdrausti PSD, gali nemokamai naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis valstybinėse ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose bei kai kuriose privačiose 
įstaigose.

Nuolatiniais Lietuvos gyventojai yra laikomi asmenys, kurie gyvena Lietuvoje ne mažiau nei 185 
dienas per metus bei Lietuva yra jų pagrindinė socialinių ir ekonominių interesų šalis.

Dirbantys nuolatiniai Lietuvos gyventojai yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu bei 
kaupia ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą ir nedarbo socialinio draudimo stažą.

Dėl detalios informacijos apie savivaldybių teikiamas paslaugas rekomenduojame 
tiesiogiai kreiptis į savivaldybę, kurioje planuojate apsigyventi.

• asmuo buvo draudžiamas nedarbo socialiniu 
draudimu ir 
• asmuo registravosi Užimtumo tarnyboje ir jam 
suteiktas bedarbio statusas ir 
•  Užimtumo tarnyba nepasiūlė tinkamo darbo ar 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
• iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje asmuo 
turi ne mažesnį kaip 12 mėn. nedarbo draudimo 
stažą per paskutinius 30 mėn.  

• asmuo yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu 
ir 
• asmuo turi ne trumpesnį kaip 12 mėn. per paskutinius 
24 mėn. motinystės socialinio draudimo stažą, iki 
pirmosios tėvystės atostogų dienos.

Kas gali kreiptis?

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)

Kas yra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais?

Motinystės/tėvystės ar vaiko priežiūros 
išmokos priklauso, jeigu:

Nedarbo socialinio draudimo išmoka 
priklauso, jeigu: 

SVARBU! Tais atvejais, kai Baltarusijos piliečiui neužtenka Lietuvoje įgyto draudimo (darbo) 
stažo išmokai gauti, bet prieš tai jis dirbo Baltarusijoje, tuomet Baltarusijoje įgytas stažas 
bus įskaitomas teisei į išmoką nustatyti.

Vilniuje - Go Vilnius:
govilnius.lt/do-business-and-invest/go-vilnius-support 
Kaune - Kaunas IN: kaunasin.lt  
Klaipėdoje - Klaipėda ID: klaipedaid.lt 

Lietuvos Respublika yra sudariusi sutartį 
su Baltarusijos Respublika dėl socialinės 
apsaugos. Ši Sutartis apima šias socialinio 
draudimo sritis: pensijas, ligos ir motinys-
tės pašalpas, bedarbio pašalpas. 

Socialinės garantijos

https://www.govilnius.lt/do-business-and-invest/go-vilnius-support
https://kaunasin.lt/
https://www.klaipedaid.lt/


Lietuvos Raudonasis Kryžius – info@redcross.lt, redcross.lt

• Vilniuje: Kalvarijų g. 39, Vilnius, tel. +370 673 24225,
kulturunamai@vilnius.caritas.lt
• Kaune: Šv. Gertrūdos g. 18 A, Kaunas, tel. +370 656 96766,
facebook.com/redcrosskaunas
• Klaipėdoje: K. Donelaičio g. 21 A tel. +370 462 11476,
facebook.com/Infocentras

Integracijos centrai:

Pagalba migrantams ir pabėgėliams:

Teikiamos paslaugos:
• lietuvių kalbos mokymai, 
• visuomenės pažinimo mokymai, 
• teikiamos psichologinės konsultacijos, 
• teisinės paslaugos,
• profesinio orientavimo konsultacijos, 
• teikiamos socialinės konsultacijos įvairiais gyvenimo Lietuvoje klausimais (sveikatos draudimo, 

būsto nuomos ir gyvenamosios vietos deklaravimo, švietimo, sveikatos sistemos klausimai, 
tarpininkavimas su valstybinėmis institucijomis pildant / pateikiant dokumentus).

Papildoma pagalba atvykstantiems užsieniečiams 

Pagalba migrantams ir pabėgėliams 

Visą informaciją ir konsultacijas su migracija susijusiais klausimais suteiks 
Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ -
• svetainė internete: renkuosilietuva.lt,
• telefonu: 
        • skambinant iš Lietuvos (nemokama linija): 8 800 22922,
        • skambinant iš užsienio (įprastas tarifas): +370 525 14352,
• Skype: Migracijos_informacijos_centras, 
• El. paštas: renkuosilietuva@iom.int.

https://www.renkuosilietuva.lt/
https://www.renkuosilietuva.lt/
https://vrm.lrv.lt/
https://www.redcross.lt/
https://www.facebook.com/redcrosskaunas
https://www.facebook.com/Infocentras/



