
ES PILIEČIAI TURI KREIPTIS DĖL  
NUOLATINIO GYVENTOJO 
STATUSO SUTEIKIMO 
(EU SETTLEMENT SCHEME)

Jei esate ES pilietis1, 2020 m. gruodžio 31 d. gyvenantis JK, jūs 
ir jūsų šeimos nariai (įskaitant ir ne ES piliečius) turėtų pateikti 
prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES 
piliečiams programą (EU Settlement Scheme), jei norite gyventi, 
dirbti ir studijuoti JK po 2021 m. birželio 30 d.

Net jei JK gyvenate jau daug metų arba turite nuolatinio gyventojo 
kortelę (Permanent residence document), vis tiek turėtumėte pateikti 
prašymą. 

Jums nereikia teikti prašymo, jei turite leidimą įvažiuoti į šalį ir joje 
gyventi neribotą laiką (Indefinite leave to remain or enter) arba jei esate 
Airijos pilietis. Tačiau jei norite, prašymą pateikti vis tiek galite.

Pildant prašymą internetu, patikrinama jūsų tapatybė ir gyvenamoji vieta 
JK bei prašoma nurodyti turimus teistumus. Prašymus pateikti reikia iki 
2021 m. birželio 30 d. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie prašymų teikimą vaikų vardu, 
apsilankykite GOV.UK internetinėje svetainėje. 

Daugiau informacijos rasite ir prašymą pagal Nuolatinio gyventojo 
statuso suteikimo ES piliečiams programą pateikti galėsite adresu: 

gov.uk/eusettlementscheme

1  Šiame dokumente “ES piliečiai” reiškia EEE ir Šveicarijos piliečius, galinčius 
teikti prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams 
programą.

2020 m. rugsėjo mėn. 

Lithuanian

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status


NUOLATINIO GYVENTOJO  
STATUSO SUTEIKIMO  
(EU SETTLEMENT SCHEME) 
PROGRAMOS PAGALBA

Pildant prašymą galima gauti įvairios reikalingos pagalbos:

EU Settlement Resolution Centre 
Iškilus klausimams dėl prašymo, skambinkite telefonu 0300 123 7379. 
Skambučio kainą sužinoti galite gov.uk/call-charges.  
Klausimą užduoti taip pat galite, užpildydami formą internete:  
eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Informacija kitomis kalbomis
Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programos gairės 
ir informacinė medžiaga buvo išversta į 25 Europos šalių kalbas bei į 
valų kalbą. Apsilankykite: gov.uk/settled-status-translations ir gov.uk/
settled-status-translated-materials

Skaitmeninė pagalba (Assisted Digital)
Šią paslaugą galite nemokamai gauti asmeniškai arba telefonu, jei 
patys neturite prieigos, reikiamų įgūdžių arba galimybių pildyti prašymą 
internetu. Susisiekite su “We-Are-Digital” telefonu 03333 445 675. 
Norėdami patikrinti šios paslaugos prieinamumą ir gauti daugiau 
informacijos, apsilankykite gov.uk/eu-assisted-digital

Tapatybę patvirtinančio dokumento nuskaitymo paslauga 
(ID document scanning service)
Šia paslauga galite pasinaudoti, kai reikia įrodyti savo tapatybę, tačiau 
neturite galimybės pasinaudoti “EU Exit: ID Document Check” programėle 
Naudojantis šia paslauga, gali būti taikomas administracinis mokestis. 
Norėdami patikrinti šios paslaugos prieinamumą ir gauti daugiau 
informacijos, apsilankykite gov.uk/eu-id-scanner-locations

Bendruomeninės organizacijos 
Jei pildant prašymą jums reikia daugiau pagalbos, susisiekite su vietine 
bendruomenine organizacija. Apsilankykite: gov.uk/help-eu-settlement-
scheme

http://gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-translated-information-materials
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-translated-information-materials
https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications
http://gov.uk/eu-id-scanner-locations
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

