
G e r a  v ė l  t a v e 
m a t y t i !

UŽSIENIEČIŲ
GYVENIMAS
LIETUVOJE



***

Neabejot ina,  kad užsienyje  praleistas 
laikas tur i  į takos ne t ik  profesiniams 
įgūdžiams,  ekonominiam pajėgumui , 
bet  i r  asmeniniam gyvenimui . 

Gyvendami svetur  l ietuviai  susiranda 
partnerius,  sukuria  šeimas,  todėl  dažnai 
į  Lietuvą gr įžta  nebe vieni ,  o  su šeimos 
nariu  ar  draugu,  kuris  nėra Lietuvos 
Respublikos (toliau – LR)  pi liet is . 
Pagrindas,  kuriuo remiantis  tokiems 
asmenims leidžiama gyventi  Lietuvoje, 
pr iklauso nuo įvair ių  aplinkybių.  Čia 
apibendrintai  pateikiama informaci ja , 
kaip  užsienio pi liečiai  gali  atvykti  i r 
apsigyventi  Lietuvoje. 

ES/ELPA PILIEČIAI TREČIŲJŲ ŠALIŲ, 
SU KURIOMIS 
SUDARYTAS BEVIZIS 
REŽIMAS, PILIEČIAI

TREČIŲJŲ ŠALIŲ, 
SU KURIOMIS NĖRA 
SUDARYTAS BEVIZIS 
REŽIMAS, PILIEČIAI

ES ir ELPA (Norvegijos, 
Šveicarijos, Islandijos ir 
Lichtenšteino) šalių piliečiai 
gali atvykti ir būti Lietuvoje 
3 mėnesius be papildomų 
kelionės dokumentų.

Šių šalių piliečiai į Lietuvą gali 
atvykti neturėdami vizos (tik 
su asmens dokumentu). Šalyje 
gali būti iki 90 dienų. 

Šalių, kurios turi bevizį režimą 
su Lietuva, pvz.: Ukraina, 
Australija, Kanada, JAV, 
Argentina, Naujoji Zelandija ir 
kt. (pilną sąrašą valstybių galite 
rasti Migracijos departamento 
tinklapyje migracija.lt) 

Jei tarp šalių nėra 
sudarytas bevizis režimas,  
prieš atvykstant užsienyje 
reikės kreiptis į Lietuvos 
atstovybę siekiant gauti 
kelionės dokumentą. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIETYBĖS SUTEIKIMAS 
NATŪRALIZACIJOS TVARKA

Sąlygos:

Pastaruosius 10 metų (jei santuokoje 
su LR piliečių – 7 metus) teisėtai nuolat 
gyvena Lietuvos Respublikoje;

Prašymo teikimo metu turi teisę nuolat 
gyventi Lietuvoje; 

Išlaikė valstybinės kalbos bei LR 
Konstitucijos egzaminą;

Yra asmuo be pilietybės, raštiškai 
atsisako kitos valstybės pilietybės arba 
įgydamas Lietuvos pilietybę praranda 
prieš tai turėtąją;

Nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje 
nurodytų aplinkybių (tarptautinių 
nusikaltimų, nusikaltimų prieš Lietuvą, 
prieš atvykstant į Lietuvą padarytų 
sunkių nusikaltimų).

Turi teisėtą pragyvenimo šaltinį; 

Prašymai dėl pilietybės suteikimo 
pateikiami LR Prezidentui per teritorinę 
policijos įstaigą pagal gyvenamąją vietą.

TRUMPAS VIZITAS

GYVENIMAS LIETUVOJE

Kur rasti reikalingų dokumentų sąrašą:  
migracija.lt -> „Kokius dokumentus pateikti?“
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Lietuvoje turi darbą/yra savarankiškai 
dirbantis asmuo

Sau ir savo šeimos nariams turi pakankamai 
išteklių pragyvenimui bei turi galiojantį 
sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą;

Yra studentai/moksleiviai/stažuotojai/
kvalifikacijos kėlimo kursų ar profesinių 
mokymų dalyviai;

ES valstybės narės piliečio (pas kurį/su 
kuriuo atvykstama) šeimos nariai;

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio 
šeimos narys išsaugo teisę laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje.

Norėdami Lietuvoje apsistoti ilgiau nei 3 
mėnesius, ES piliečiai turi kreiptis dėl ES 
piliečio pažymos išdavimo. Ji išduodama 
šiais pagrindais:

Pažyma galioja 5 metus.

ES PILIEČIAI

Dokumentai pateikiami migracijos tarnybai, 
kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis 
ketina deklaruoti gyvenamąją vietą. 

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 
10 darbo dienų. 

Kontaktai

Nemokams telefonas:
8 800 22 922 (skambinant iš Lietuvos) 

+370 5 251 4352 (skambinant iš užsienio)

mic@iom.lt
www.renkuosilietuva.lt
Facebook.com/RenkuosiLietuva

Fotografija - AISTĖ BUGENYTĖ
Atmintinėje naudojami kūrybiškų lietuvių darbai – 
šriftas bei fotografijos, kuriose įamžinta šiandienos 
kasdienybė ir natūralumas.



NACIONALINĖ D VIZA LAIKINAS LEIDIMAS 
GYVENTI

NUOLATINIS LEIDIMAS 
GYVENTI

Užsienietis, turintis nacionalinę 
vizą, gali atvykti į Lietuvą ir būti 
joje iki 12 mėnesių.

Leidimas laikinai gyventi 
išduodamas užsieniečiui, 
kuris nėra Europos Sąjungos 
valstybės narės pilietis. 
Jis paprastai išduodamas 
vieneriems ar dvejiems metams, 
tačiau gali būti išduotas ir 
trumpesniam laikui.

Dokumentas, suteikiantis 
užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos 
Respublikoje ir patvirtinantis 
užsieniečio nuolatinio gyventojo 
statusą. Leidimas nuolat gyventi 
įforminamas 5 metams, o praėjus 
šiam terminui – keičiamas. 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAI

Užsieniečiai, norėdami apsigyventi Lietuvoje, 
turi gauti vieną iš trijų dokumentų

Viza išduodama jei užsienietis:

- studentas; 
- profesionalus sportininkas ar 
treneris;
- dėstytojas ar mokslininkas; 
- sezoninis darbininkas; 
- jūrininkas; 
- URM akredituotas žurnalistas; 
- asmuo, turintis leidimą dirbti 
arba patenkantis į sąrašą profesijų, 
kurioms leidimo dirbti nereikia;
- pateikęs prašymą išduoti/pakeisti 
leidimą gyventi; 
- patenkantis į kitas asmenų 
grupes, kai atvykimo tikslas – 
ilgalaikis buvimas Lietuvos 
Respublikoje.

Leidimas išduodamas jei:

- Lietuvoje gyvena tėvai, vaikai, 
sutuoktiniai, kurie yra LR piliečiai; 
- atvykstama dirbti aukštos 
kvalifikacijos darbą; 
- Lietuvoje įgyta specialybė ir 
pagal ją ketinama dirbti;
- asmuo perkeliamas įmonės 
viduje; 
- asmuo ketina kurti „start-up“; 
- asmuo studijuoja; 
- asmuo turi teisę atkurti LR 
pilietybę; 
- asmuo yra ilgalaikis kitos ES 
šalies gyventojas; 
- kita.

Leidimas išduodamas jei:

- užsienietis į Lietuvą atvyksta 
gyventi kartu su LR piliečiu, 
kuris yra jo šeimos narys; 
- asmuo turi teisę atkurti LR 
pilietybę; 
- asmuo pragyveno Lietuvoje 
5 metus be pertraukos ir turėjo 
leidimą laikinai gyventi;
- kita.

KUR KREIPTIS
Į Lietuvos atstovybę arba (teisėtai 
esant Lietuvos Respublikos 
teritorijoje) Vilniaus, Kauno ar 
Klaipėdos VPK Migracijos skyrius 
bei Migracijos departamentą.

IŠDAVIMO TERMINAS
15 kalendorinių dienų.

KUR KREIPTIS
Į Lietuvos atstovybę arba į 
migracijos tarnybą, kurios 
aptarnaujamoje teritorijoje 
užsienietis ketina deklaruoti 
gyvenamąją vietą.

IŠDAVIMO TERMINAS
Bendra tvarka prašymas 
išnagrinėjamas per 4 mėnesius, 
skubos tvarka – per 2 mėnesius. 
Tam tikrais pagrindais šis 
terminas gali būti trumpesnis.

KUR KREIPTIS
tiesiogiai į Migracijos 
departamentą arba per teritorinį 
migracijos padalinį, kurio 
aptarnaujamoje teritorijoje yra 
deklaravęs gyvenamąją vietą.

IŠDAVIMO TERMINAS
Bendra tvarka prašymas 
išnagrinėjamas per 4 mėnesius, 
skubos tvarka – per 2 mėnesius. 

Svarbu! Dokumentų pateikimas 
nesuteikia teisės legaliai būti 
Lietuvos teritorijoje. Būtinas 
kitas dokumentas, leidžiantis 
būti šalyje.

Kur rasti reikalingų dokumentų 
sąrašą:  migracija.lt -> „Kokius 
dokumentus pateikti?“
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