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ES šalių piliečių, 
gyvenančių 
Londone, centras 
 

Londono meras Sadig’as Khan’as pareiškė, kad visi 
Europos Sąjungos šalių piliečiai, gyvenantys Londone, yra 
laukiami mūsų nuostabiame mieste bei laikomi 
neatsiejama jo dalimi. 
 
Norėdami užtikrinti, kad visi ES šalių piliečiai bei jų šeimos 
nariai būtų tinkamai informuoti apie jų gyvenimo Londone 
statusą po Brexit‘o, mes įsteigėme šį informacinį centrą. 
Mes įkūrėme kelis informacijos šaltinių padalinius, kur Jūs 
galėsite gauti aiškią ir nešališką informaciją bei, iškilus 
poreikiui, būsite nukreipti ten, kur gautumėte išsamesnę 
informaciją bei kitokią pagalbą. Šis internetinis puslapis 
bus nuolat atnaujinamas. 
 
Užregistruok mane ES londoniečių informacijai gauti 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit‘as: jo reikšmė ES šalių piliečiams, 

gyvenantiems Londono mieste 

2016 metų birželį visuotinio referendumo metu Jungtinė Karalystė nusprendė išstoti iš 
Europos Sąjungos. Žemiau mes pateikiame atsakymus į kai kuriuos, Jums galimai 
kilsiančius klausimus, susijusius su šiuo sprendimu bei kaip Brexit‘as atsilieps Jums. 

 

Kas yra Brexit‘as? 
Brexit‘as yra plačiausiai paplitęs terminas, apibūdinantis JK išstojimo iš ES procesą, 
sprendimas dėl kurio buvo priimtas 2016 metų birželio mėn. 23-ą dieną.  
 
2017 m. kovo mėn. Jungtinės Karalystės Ministrė Pirmininkė Theresa May (Tereza Mai) 
Europos Sąjungai oficialiai pranešė apie JK sprendimą išstoti iš ES, taip vadinamąjį 50-ojo 
straipsnio pranešimą. Tai buvo dvejus metus truksiančių derybų pradžia, kurių metu buvo 
diskutuojamos JK išstojimo sąlygos bei aptariami būsimi santykiai su ES.  
 
JK ES nare tapo 1973-tais metais. Tai reiškia, kad daugelis struktūrų, susitarimų bei 
sutarčių, sukurtų JK narystės ES pagrindu, taps niekiniais JK išstojus iš ES. Jų vietą turės 
užimti naujos struktūros, susitarimai ir sutartys, sudaryti remiantis JK įstatymais, o ne ES 
įstatymais. 
 

Kokia bus Brexit‘o įtaka ES piliečiams, gyvenantiems Londone? 
Londono gyventojai, nesvarbu, kokios kilmės ar tautybės, yra atsparūs ir sumanūs, taipogi 
pajėgūs prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių bei su optimizmu žvelgiantys į naujas 
galimybes. Tačiau ne visi pokyčiai yra lengvi ir laukiami, o kai kurie net ne mūsų valioje. 
Kokia bebūtų Jūsų nuomonė dėl Brexit‘o, jis stipriai palies kiekvieną iš mūsų.  

Ypatingai tai liečia asmenis, turinčius kitų 27-ių Europos Sąjungos (ES27) šalių pilietybes, 
taipogi šalių, neįeinančių į ES sudėtį, kaip Norvegija, Lichtenšteinas bei Islandija (dar 
žinomų kaip EEE šalys), ir Šveicarija, kurie gyvena čia, naudodamiesi jiems ES suteikta 
Laisvo asmenų judėjimo teise. Europos šalių piliečių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje 
(JK) remiantis Laisvo asmenų judėjimo teise, statusas pakis JK išstojus iš ES. JK 
vyriausybė sutarė dėl naujo šių gyventojų statuso, kuris jiems leis ir toliau gyventi bei dirbti 
šalyje. Naujasis šių gyventojų statusas bus vadinamas Sėslumo statusu (angl. Settled 
Status). ES27 šalių piliečiams, gyvenantiems JK, reikės pateikti paraiškas šiam statusui 
gauti per Migracijos tarnybą prie JK Vidaus reikalų ministerijos (angl. Home Office). 

Londono miesto meras neturi įstatyminių galių, kontroliuojančių šį procesą, kuris yra JK 
nacionalinės valdžios kompetencijoje, tačiau jis siekia užtikrinti, kad visi Londono 
gyventojai, turintys Šveicarijos, ES, EEE šalių pilietybes bei trečių šalių piliečiai, kurių 



 

 

buvimo statusas JK priklauso nuo šeimos nario/-ių, turinčio/-ių ES pilietybę, turėtų 
galimybę išlikti vertinga mūsų bendruomenės dalimi.  

Šios informacinės gairės yra skirtos suteikti Jums prieigą prie aiškios ir nešališkos 
informacijos bei, iškilus poreikiui, nukreipti Jus į išsamesnės pagalbos ir patarimų šaltinius. 
Šie puslapiai neteikia teisinės konsultacijos, tai taipogi liečia ir Londono miesto 
savivaldybę (angl. Great London Authority). 

 

Kokie bus ES ir JK santykiai ateityje?  
Dar nėra priimta daug sprendimų šiuo klausimu, bet visuotinės informacijos priemonėse 
buvo intensyviai aptarinėjami keletas galimų scenarijų, tame tarpe ir išstojimo iš ES 
sudėties nepasiekus susitarimo galimybę, t.y. Nesusitarimo scenarijų (No-deal). Pastarasis 
stipriai paveiktų organizacijas, verslo sritis bei individualius asmenis, kurių verslo bei 
asmeninė veikla yra reglamentuojama ES nuostatomis ir sutartys sudarytos remiantis ES 
įstatymais. Žemiau mes išvardiname punktus, kurie gali skirtis tuo atveju, jei susitarimas 
nebus pasiektas. 
 
Tačiau JK ir ES vienbalsiai pareiškė, kad bus visais įmanomais būdais bandoma išvengti 
Nesusitarimo scenarijaus ir daroma viskas, kad apsaugoti ir išlaikyti esamą rezidavimo ir 
darbo statusą JK, kurį šiuo metu turi ES27 šalių piliečiai, gyvenantys ir dirbantys JK (tai 
liečia ir JK piliečius, gyvenančius ir dirbančius kitose ES šalyse). Tokiu būdu JK vyriausybė 
planuoja įvesti Sėslumo statuso sistemą, kuri veiktų nepriklausomai nuo derybų tarp JK ir 
ES baigties. 
 
JK vyriausybės 2018 m. birželio 21 dienos ‘Pareiškime’ yra sakoma:  
 
„Derybų su Europos Sąjunga (ES) metu mūsų svarbiausia užduotis buvo užtikrinti piliečių 
teisių saugumą. Mes pateikėme įsipareigojimą ir susitarėme su ES, taip užtikrinant ES 
šalių piliečių, gyvenančių JK, bei JK piliečių, gyvenančių ES šalyse, teises. ES šalių 
piliečiai bei jų šeimos nariai, gyvenantys JK, galės ir toliau čia likti ir gyventi, neprarasdami 
teisės į darbą, mokslą bei visas lig šiol turėtas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas. 
Artimi šeimos nariai, gyvenantys kitose šalyse, ateityje galės prisijungti prie jų.“  
 
JK vyriausybė derėjosi ir dėl JK išstojimo sąlygų, kas taipogi yra Brexit‘o dalimi. Tai buvo 
pavadinta Išstojimo sutartimi, kuri 2018-tųjų lapkritį buvo sudaryta tarp JK vyriausybės ir 
ES. Šioje sutartyje yra aptariamos detalės, kaip bus apsaugoti tie ES27 šalių piliečiai, 
gyvenantys JK, ir Jungtinės Karalystės piliečiai, gyvenantys ES27 šalyse, kurie naudojasi 
Laisvo asmenų judėjimo teise ES ribose. Tačiau ši Išstojimo sutartis turi būti patvirtinta JK 
Parlamento, bet 2019 m. sausio 15 d. JK Parlamento Bendruomenių Rūmai (angl. House 
of Commons) šį sutarties projektą atmetė. Abejose Rūmų pusėse buvo Parlamento narių, 
nesutinkančių su sutartimi, tame tarpe ir punktais, liečiančiais valstybės sieną tarp Airijos 
Respublikos ir Šiaurės Airijos.  
 
Dabar JK vyriausybė siūlys ir sutiks su ES ir JK Parlamento teikiamais pakeitimais, taip 
bandydama užtikrinti, kad sutartis būtų paruošta iki 2019 m. kovo 29 d. Daugelis 
Bendruomenių Rūmų Parlamento narių siūlo savo pakeitimus sutarties, kuri vasario mėn. 
bus pakartotinai svarstoma Bendruomenių Rūmuose.  
 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Ką tai reiškia ES šalių piliečiams, gyvenantiems Londone? 
Tai reiškia, kad Jūs galėsite likti Londone ir toliau tęsti savo įprastą gyvenimo būdą, kurį 
gyvenote iki Jungtinei Karalystei išstojant iš ES. Jūsų turimas statusas bus apsaugotas, 
Jūs toliau galėsite dirbti ir naudotis socialinėmis bei sveikatos priežiūros paslaugomis. 
Tačiau Jums reikės pateikti paraišką naujam rezidento statusui gauti, kuris patvirtins Jūsų 
rezidavimo JK faktą bei teisę į jo tęstinumą. Tai vadinama Sėslumo (angl. Settled) ar prieš-
Sėslumo (angl. pre-Settled) statusu. 
  

Ką tai reiškia Šveicarijos bei EEE šalių, Norvegijos, Lichtenšteino ir Islandijos 
piliečiams?  
Teisės piliečių, turinčių Šveicarijos ar EEE šalių, kaip Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija 
pilietybes, bus reglamentuojamos atskiromis sutartimis, sudarytomis tarp JK vyriausybės ir 
šių šalių vyriausybių. Šveicarijos ir EEE šalių piliečiai turės tokias pačias teises kaip ir 
ES27 šalių piliečiai bei nuo 2019 m. kovo 30 d. galės pateikti paraiškas Sėslumo ir prieš-
Sėslumo statusui gauti. 
 

Kas yra Sėslumo ir prieš-Sėslumo statusai? 
Nuo 2020 m. gruodžio mėn. Jungtinei Karalystei nebegalios ES nuostatos, liečiantys 
Laisvą asmenų judėjimą, tokiu būdu JK vyriausybė įpareigoja ES šalių piliečius ir jų šeimos 
narius, norinčius legalizuoti savo statusą JK, po 2020 m. gruodžio 31 d. pateikti paraiškas 
naujam rezidento statusui gauti. Tai bus vadinama Sėslumo statusu, suteikiančiu 
neterminuotą leidimą gyventi JK (angl. Indefinite Leave to Remain).  
 
JK vyriausybe bei JK Vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad didžioji dalis paraiškų bus 
patenkintos, ir tik išskirtiniais atvejais paraiškos, susijusios su rimta kriminaline veikla, bus 
atmestos. Jums reikės pateikti įrodymus, kad Jūs penkerius metus iš eilės gyvenate JK, 
kuo remiantis Jums bus suteiktas Sėslumo statusas. Jei negalite įrodyti aukščiau minėto 
fakto, bet atvykote į JK  2020 m. gruodžio 31 d. ar iki tol, Jums galės būti suteiktas prieš-
Sėslumo statusas. Gavus prieš-Sėslumo statusą bus galima pateikti paraišką Sėslumo 
statusui gauti, ką galėsite padaryti pragyvenus JK penkerius metus iš eilės.  
 
Čia bus taikomos tam tikros išimtys, kaip pvz. asmenims, turintiems Nuolatinio rezidento 
statusą PR (angl. Permanent Residence) ar Neterminuotą leidimą gyventi (angl. Indefinite 
Leave to Remain); šios išimtys plačiau aptariamos skiltyje „Kas, jei aš jau turiu nuolatinio 
rezidento statusą arba Neterminuotą leidimą gyventi ar Neterminuotą leidimą įvažiuoti 
(angl. Indefinite Leave to Enter)?“ 
 
Nesutarimo scenarijaus atveju šie terminai gali skirtis; detaliau apie tai atskiroje skiltyje. 
Likusioms nuorodoms taikomi tie terminai, nurodyti preliminariame Išstojimo sutarties 
variante.  
 

Kodėl Jums reikėtų teikti paraišką Sėslumo ar prieš-Sėslumo statusui gauti? 
Sėslumo statusas suteiks teisę gyventi JK po 2021 m. birželio 30 d., pasibaigus tai 
vadinamam šešių mėnesių malonės periodui (angl. grace period), trukusiam nuo 2020 m. 
gruodžio 31 d., paraiškos pateikimo patvirtinimo datos. Jums prireiks šio statuso po 2020 
m. gruodžio 31 d., jei esate vienos iš ES šalių pilietis, norintis ir toliau gyventi bei dirbti JK, 
gauti tas pačias socialines ir sveikatos apsaugos paslaugas, būsto nuomos lengvatas bei 
galimybes mokytis.  



 

 

 
Jei esate šeimos narys asmens, kurio statusas Jungtinėje Karalystėje yra reguliuojamas 
teisės į Laisvą asmens judėjimą, kurią turi visi ES ir EEE šalių bei Šveicarijos piliečiai, šie 
pokyčiai taipogi palies ir Jus. Jums reikės pateikti aukščiau minėtą paraišką, net jei Jūs ir 
nesate vienos iš šių šalių piliečiu. 
 

Kuriems asmenims reikės pateikti paraiškas?  
Jei Jūs ir Jūsų šeimos nariai esate vienos iš 27 ES šalių (ES27) piliečiai ir gyvenate JK, 
jums reikės pateikti paraišką/-as aukščiau minėtam statusui gauti. Tai taipogi galioja ir 
trečiųjų šalių piliečiams, kurių imigracijos statusas priklauso nuo šeimos nario, turinčio 
ES27 pilietybę.  
 
Tai negalioja Airijos Respublikos piliečiams, arba ES šalių piliečiams, turintiems Neribotą 
leidimą gyventi (ILR) ar Neribotą leidimą įvažiuoti į šalį (ILE), bet ir jie, jiems panorėjus, 
galės pateikti paraiškas. Asmenys, turintys galiojantį Nuolatinio rezidento (PR) statusą 
turės jį pakeisti į Sėslumo statusą, kadangi jų PR statusą paliudijantis dokumentas nustos 
galioti 2020 m. gruodžio 31 d. Išsamesnę informaciją rasite skiltyje „Atrankos kriterijai“ 
 
JK Vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad jei Jūs, be vienos iš ES27 šalių pilietybės 
papildomai esate ir Didžiosios Britanijos pilietis, kas yra žinoma kaip dviguba pilietybė, Jūs 
negalėsite pateikti paraišką Sėslumo statusui gauti, nors tam tikras Jūsų teises vis dar gins 
Išstojimo sutartis. Artimi šeimos nariai galės atvykti į JK ir gyventi drauge su Jumis. 

Šeimos nariai, turintys taip vadinamą Lounes dviguba pilietybe, taip pat galės pateikti 

paraiškas mūsų sistemoje.   
 

Kokias teises Jūs, kaip ES šalies pilietis su Sėslumo statusu, turėsite po 
Brexit‘o? 
Jūsų teisės, įgijus Sėslumo statusą, išliks nepakitusios. Jūs galėsite likti JK tiek, kiek 
panorėsite. Jūs galėsite dirbti JK, naudotis jos sveikatos apsaugos ir medicinos 
paslaugomis, mokytis bei naudotis socialinėmis paslaugomis, kaip lengvatos ir pensijos, jei 
atitiksite tam keliamus kriterijus. Esami šeimos nariai, gyvenantys už JK ribų, galės ir 
ateityje prisijungti prie Jūsų tokiu pačiu būdu, kaip jie tai daro dabar, tačiau, pavyzdžiui, 
būsimiems sutuoktiniams tokia teisė gali būti ir nesuteikta. Jie galės prisijungti laikydamiesi 
šeimos nariams taikomų JK imigracijos taisyklių, kurios pradės galioti nuo 2020 m. 
gruodžio 31 d. 
 
Kai kurios teisės, kaip teisė balsuoti ir teisė kelti savo kandidatūrą vietos bei regiono 
valdžios rinkimuose, yra reglamentuojamos JK autonominės administracijos ir dėl kurių 
gali būti tariamasi tarp Anglijos ir ES27 šalių remiantis abipusiškumo pagrindu.  
 
Būsimi šeimos narių sutuoktiniai, išskyrus vaikus, gimusius ar įvaikintus, turės paklusti 
būsimam JK imigracijos įstatymui.  
 
Turintiems Sėslumo statusą bus galima išvykti iš JK ilgesniems laiko periodams, tačiau jei 
buvimas užsienyje truktų penkerius metus ar ilgiau, Jūs prarasite šį statusą ir naujai 
atvykęs į JK būsite traktuojamas kaip naujas imigrantas ir turėsite paklūsti naujam 
imigracijos įstatymui.  
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

Sėslumo statusas suteiks galimybę pretenduoti į Didžiosios Britanijos pilietybę, jei atitiksite 
visu kitus tam keliamus reikalavimus. Pereinamojo periodo metu Didžiosios Britanijos 
pilietybę taipogi bus galima gauti ir turint Nuolatinio rezidento statusą. 
 

Kas nutiks, jei JK nepavyks pasiekti susitarimo su ES, ją paliekant?  
Taipogi išlieka galimybė, kad JK išstos iš ES be pasiekto susitarimo. JK vyriausybė 
politiniame dokumente apibrėžė, kaip bus sprendžiamas ES šalių piliečių klausimas 
Nesusitarimo scenarijaus atveju.    
 
Dokumente nurodoma, kad tuo atveju, jei kovo 29 dieną nebus pasiektas susitarimas, JK 
vyriausybė toliau sieks įgyvendinti ES Sėslumo statuso įvedimą ir pritaikys variantą, savo 
turiniu panašų į numatytą preliminarioje Išstojimo sutartyje. Jei Jūs ar Jūsų šeimos nariai 
esate ES27 šalių piliečiai, jums ir toliau reikės pateikti paraiškas Sėslumo statusui gauti, 
kad galėtumėte likti JK.  
 
Bet kuriuo atveju būtų kai kurie reikšmingi skirtumai. Kadangi tam nebus taikomas 
įgyvendinimo etapas, garantija galios tik ES27 šalių piliečiams, gyvenusiems JK iki 2019 
kovo 29. Jūs privalėsite pateikti paraišką iki 2020 m. gruodžio 31 d., kadangi pereinamasis 
šešių mėnesių malonės periodas šiuo atveju taikomas nebus. JK vyriausybė bandys 
pasiekti, kad jos naujoji JK imigracijos sistema veiktų iki 2021 m. sausio 1 d.  
 
Jei Jūs nesutiktumėte su spendimu, Jūs turėsite galimybė pateikti Jūsų paraišką 
pakartotiniam administraciniam svarstymui, tačiau užginčyti pačio sprendimo Jūs 
negalėsite. Taipogi kriminalinių nusikaltimų atvejų, padarytų JK po 2019 m. kovo 29 d., bus 
taikomi JK, t .y. griežtesni deportacijos reikalavimai. 
 
Artimi asmenų, turinčių Sėslumo statusą, šeimos nariai kaip vaikai, sutuoktiniai, partneriai 
ir seneliai, kurių šeimyniniai santykiai egzistavo dar iki 2019 m. kovo 29 d., galės atvykti JK 
ir čia gyventi iki 2022 m. kovo 29 d. Būsimi sutuoktiniai ir partneriai, kurie jais tapo po 2019 
m. kovo 29 d., galės prisijungti iki 2020 m. 31 d., ir jiems bus taikomos JK Imigracijos 
taisyklės. 

 

JK vyriausybė atskirai susitarė su EEE šalimis bei Šveicarija. 
 

 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Sėslumo statusas: paraiškos pateikimo 

procesas 

Paraiškų pateikimo sistema veiks nuo 2019 m. kovo 30 d. iki malonės periodo pabaigos, 
kuris tęsis šešis mėnesius nuo 2020 m. gruodžio 31 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Pati 
paraiškų teikimo paslauga dabar yra nemokama. Plačiai visuomenei prieinama paraiškų 
teikimo sistema pradėjo veikti 2019 m. sausio 21 d., taigi ES šalių piliečiai, turintys 
galiojantį ES šalies pasą bei ne ES šalių piliečiai, esantys ES šalių piliečių šeimos nariais ir 
turintys biometrinę rezidento kortelę gali jau ankščiau pateikti paraiškas.  

Paraiškos, gautos po 2021 m. birželio 30 d.vis dar gali būti traktuojamos kaip Jūsų 
specifinių aplinkybių objektas, pvz. jei Jūs atvykstate į JK kaip šeimos narys asmens, 
turinčio Sėslumo ar prieš-Sėslumo statusą. 

Žemiau išvardinti punktai padės Jums suprasti savo statusą bei ko prireiks Jums ir Jūsų 
šeimos nariams, norint sėkmingai užbaigti paraiškos teikimo procesą. 

Ar aš galiu pateikti paraišką Sėslumo (angl. Settled) ar prieš-Sėslumo (pre-
Settled) statusui gauti? 
Jei gyvenate JK penkerius ir daugiau metų iš eilės, Jūs galite pateikti paraišką Sėslumo 
statusui gauti. „Iš eilės“ reiškia, kad Jūs nebuvote išvykęs iš JK ilgesniam nei šešių 
mėnesių laikotarpiui kiekvienų kalendorinių metų periode penkerių metų bėgyje, nors tam 
tikrais ribotais atvejais yra leistinas ilgesnis išvykimo laikotarpis. 
  
Paraiškos pateikimo proceso metu Jums reikės patvirtinti Jūsų asmenybę, pateikti 
įrodymus, liudijančius Jūsų rezidavimo JK trukmę bei pateikti informaciją apie galimus 
teistumus ar nusikalstamą praeitį. 
 
Jei iki 2020 m. gruodžio mėn. Jūsų rezidavimas JK nesieks penkerių metų, Jūs galėsite 
pateikti paraišką prieš-Sėslumo statusui gauti. Jei Jūsų buvimas JK sieks ir viršys 
penkerius metus iš eilės, Jūs galėsite pateikti paraišką Sėslumo statusui gauti. 
 

Kas, jei aš jau turiu Nuolatinio rezidento statusą ar Neribotą leidimą gyventi ar 
Neribotą leidimą įvažiuoti?  
Iš esmės Sėslumo statusas yra Neribotas leidimas gyventi JK. Asmenys, turintys Neribotą 
leidimą gyventi ir Neribotą leidimą įvažiuoti, jau turi teisę gyventi JK. Bet kuriuo atveju Jūs 
galite pateikti paraišką Sėslumo statusui gauti, kuris suteiktų Jums papildomas teises, 
aptartas Išstojimo sutartyje, kaip teisė penkerius metus gyventi ne JK ir teisė prisijungti 
prie tam tikrų šeimos narių. Taipogi turint Sėslumo statusą būtų paprasčiau įrodyti Jūsų 
rezidento teisę nei turint Neribotą leidimą gyventi. 



 

 

 
Asmenys, turintys galiojantį Nuolatinio rezidento (PR) statusą turės pateikti paraišką 
Sėslumo statusui gauti, kadangi jų PR statusą paliudijantis dokumentas nustos galioti 
2020 m. gruodžio 31 d. Tačiau šis dokumentas vis dar gali išlaikyti savo svarbą, kaip pvz. 
įrodantis, kad vaikas yra gimęs JK, taip kad Jums vertėtų jį išsaugoti. Paraiškos pateikimo 
proceso metu Jums gali prireikti parodyti Jūsų Neribotą leidimą gyventi ar Nuolatinio 
rezidento dokumentą. 
 
Jei Jūs turite ILR bet negalite to įrodyti, pvz. Jūs pametėte savo dokumentus arba jei buvo 
sugadinti dėl vienos ar kitos priežasties,  bet Jūs atvykote į JK iki 1988 m. gruodžio 31 d., 
Jums taipogi turėtų būti galima pateikti paraišką laikantis „Windrush“ sistemos principo.  
 
Jums reikės deklaruoti, kad Jūs negyvenote kitoje šalyje nei JK ilgiau nei dvejus metus 
(turint Neribotą leidimą gyventi ar Neribotą leidimą įvažiuoti į šalį) arba penkerius metus 
(turint Nuolatinio rezidento statusą). Bet kuriuo atveju Jums neprireiks įrodyti Jūsų 
rezidavimo JK trukmę. 
 
Jei nesate tikras dėl savo teisių, visada ieškokite nešališko juristo konsultacijos. 
Informaciją, kur gali gauti nešališką juristo konsultaciją Londone rasite čia pagalbos 
paslaugos. 
 

Ar tai taipogi liečia ir Airijos Respublikos piliečius? 
Airijos Respublikos piliečiai turi teisę reziduoti JK, kas nėra susiję su JK naryste ES; Airijos 
pilietis yra laikomas „sėsliu“ nuo jo atvykimo į JK pradžios. Taigi Airijos Respublikos 
piliečiams nebus būtinybės pateikti paraišką Sėslumo statusui gauti, tačiau panorėję jie 
galės tai padaryti. Airijos Respublikos piliečių šeimos nariai, esantys ES šalies piliečiais ar 
nesančiais EEE šalies piliečiais, turės pateikti paraišką Sėslumo statusui gauti.  
 
Airijos Respublikos piliečių šeimos nariai, atitinkantys tam tikrus reikalavimus, gyvenantys 
JK ir esantys ne ES šalies piliečiais, galės pateikti paraiškas Sėslumo statusui gauti 
įprastoje sistemoje, ko Airijos Respublikos piliečiams daryti neprireiks. 
 

Kokios bus paraiškų tekimo sąlygos vaikams? 
Pateikti paraišką turės kiekvienas šeimos narys individualiai, tėvai ar globėjai turės tai 
padaryti savo vaikų vardu. Vaikai, jaunesni nei 21 metai, ir kurių tėvai turi Sėslumo 
statusą, atitiks Sėslumo statuso kriterijus pateikiant paraišką, net jei ir jie yra gyvenę JK 
trumpiau nei penkerius metus.  Jiems reikės praeiti pilną paraiškos pateikimo procesą, bet 
jei tėvai pateiks įrodymus, paliudijančius jų nuolatinį rezidavimą JK, bus daroma išvada, 
kad ir vaikai juos taipogi turi. Tai taip pat liečia ir vaikus, atvykusius į JK po 2020 m. 
gruodžio 31 d. 
 
Paraiškos vaikų, esančių valstybės globoje, bus patvirtinamos tų valdžios institucijų, kurių 
globoje jie randasi. 
 
Vaikai, gimę JK ir turintys vieną iš tėvų, turėjusiu JK pilietybę ar Nuolatinio rezidento ar 
Sėslumo statusą vaiko gimimo metu, yra Didžiosios Britanijos piliečiai ir neprivalo 
registruotis ar pateikti paraišką pilietybei gauti. Čia pateiktos kelios išimtys. Čia gali 
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surasti daugiau informacijos apie tai, ar vaikas jau gali būti Didžiosios Britanijos 
piliečiu. 
 
Vaikai, buvę teisėtai įvaikinti ir jų įvaikinimo dokumentai yra pripažinti JK, turės pateikti 
įvaikinimo dokumentus. Taipogi bus apsaugoti vaikai, gimę ar buvę įvaikinti po 2020 
m. gruodžio 31 d. 

Čia rasi skirtingų šeimų modelių pavyzdžius ir kaip jas palies Sėslumo ar prieš-
Sėslumo statusas. 
 

Kas liečia asmenis, kuriems reikalinga papildoma pagalba?  
JK Vidaus reikalų ministerija supranta, kad dėl daugelio skirtingų priežasčių daugeliui 
žmonių gali nepavykti gauti reikiamą informaciją, ar kurie būtų nepajėgūs suprasti paraiškų 
teikimo sistemą ar ja naudotis be papildomos pagalbos. Tai būtų asmenys, neturintys 
priėjimo prie kompiuterio ar nemokantys juo naudotis, nepakankamai gerai įvaldę anglų 
kalbą, asmenys, turintys fizinę negalią ar kitus sveikatos sutrikimus, neleidžiančius jiems 
savarankiškai atlikti paraiškos pateikimo procesą. Asmenys, neturintys galimybės naudotis 
interneto paslaugomis, arba kuriems tai tiesiog pernelyg sudėtinga, gali pasinaudoti 
siūloma Skaitmeninio asistento paslauga. Į asmeninio asistento paslaugas įeina telefoninė 
pagalbos linija, asmeninė konsultacija tam skirtose bibliotekose arba namuose, jei 
pagalbos ieškantis asmuo yra nepajėgus atvykti į nei vieną iš šių vietų. 
 
Sistemos bandomojoje fazėje JK Vidaus reikalų ministerija įsteigė pagalbos linijas ir kitas 
paslaugas, prieinamas visuomenei. Jei turite klausimų, susijusių su paraiškos pateikimu 
bandomojo laikotarpio metu, kreipkitės į ES Sėslumo sistemos pagalbos centrą (angl. EU 
Settlement Scheme Resolution Centre) telefonu 0300 123 7379 (JK ribose) arba +44 (0) 
203 080 0010 (už JK ribų). Informaciją, susijusią su mokamomis paslaugomis, rasite čia 
www.gov.uk/call-charges. Taipogi galite naudotis pateikta forma internete eu-settled-
status-enquiries.service.gov.uk. 
 
Čia rasite nuorodas į nepriklausomos pagalbos ir konsultacijų paslaugas, teikiamas 
Londone, kurios gali būti naudingos, bei renginius, vykstančius Londone, kurie taipogi gali 
praversti. 
 

Kas jei Jūs turite dvigubą pilietybę  
ES27 šalių piliečiams, turintiems ir Didžiosios Britanijos pilietybę, niekas nepakis. 
Būdamas Didžiosios Britanijos piliečiu Jūs ir toliau turėsite tas pačias teises kaip ir dabar, 
ir Jums nereikės teikti paraiškos Sėslumo statusui gauti. Bet kuriuo atveju Jūs išlaikysite 
teises, sutartas preliminarioje Išstojimo sutartyje, nors JK vyriausybė dar nėra pranešusi, 
kaip asmenims su dviguba pilietybe reikės įrodyti savo teises. Išsamesnę informaciją 
surasite skiltyje „Ar galiu pateikti paraišką Didžiosios Britanijos pilietybei gauti?“ 
 

Ar galiu pateikti paraišką Didžiosios Britanijos pilietybei gauti? 
Jei turite galiojantį Nuolatinio rezidento (PR) pažymėjimą ar Neribotą leidimą gyventi (ILR), 
taipogi galėsite pateikti paraišką Didžiosios Britanijos pilietybei gauti. Tai taip pat galite 
padaryti jau po to, kai Jums bus suteiktas Sėslumo statusas, tačiau ne ankščiau nei po 12-
os mėnesių. Kadangi ne visos ES27 šalys leidžia savo piliečiams turėti daugiau nei vieną 
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pilietybę, kam labai ypatingomis aplinkybėmis gali būti daromos išimtys, Jūs galimai 
prarastumėte dabar turimą pilietybę.  
 
Jei Jūs atitinkate visus kriterijus, taikomus Didžiosios Britanijos pilietybei gauti bei norite 
pateikti tam paraišką, visų pirma vertėtų pasiteirauti Jūsų šalies ambasadoje, ar Jūs 
neprarasite savo gimtosios pilietybės ir kokiomis sąlygomis. Čia sužinosi kaip pateikti 
paraišką Didžiosios Britanijos pilietybei gauti ir surasi kontaktinius duomenis ES27 
šalių ambasadų Londone, kurie nurodyti žemiau pateiktoje skiltyje „Paramos tarnybos“.  
 

Kaip su šeimos nariais, kurie nėra ES šalių piliečiai ir išlaikomais asmenimis? 
Dokumentas, įrodantis Jūsų giminystės ryšį su ES šalies piliečiu, kaip pvz. gimimo ar 
santuokos liudijimas arba civilinės santuokos ar registruotos partnerystės sertifikatas, gali 
būti nuskenuoti ir patvirtinti paraiškos internetu forma. Taip pat Jums reikės pateikti JK 
paraiškų teikimo centrui Jūsų šeimos nario asmens tapatybės bei gyvenamojo adreso 
detales, jei jam/jai dar nėra suteiktas Sėslumo statusas, taipogi ir Jūsų pirštų atspaudus 
bei paso formato nuotrauką; pastarųjų dviejų pateikti nereikės, jei jau turite biometrinį 
rezidento pažymėjimą. 

 
Prie ES šalių piliečių, rezidavusių JK iki 2020 m. gruodžio 31 d., galės prisijungti jų esami 
šeimos nariai, net ir nesantys ES šalių piliečiais. Tai taipogi liečia atvejus tų, kuriems yra ar 
buvo suteikta Didžiosios Britanijos pilietybė pridėtinai prie jų jau turėtos gimtosios 
pilietybės. Jie išlaikys teises, automatiškai leidžiančias ir po 2020 m. gruodžio 31 d. jų 
šeimų nariams, nesantiems ES šalių piliečiais, atvykti į JK ir čia gyventi. Artimi šeimos 
nariai, šiuo atveju išlaikomi tėvai bei seneliai, taipogi ir vaikai jaunesni nei 21 metai, arba 
išlaikomi vaikai, sulaukę 21 metų amžiaus. Tai grindžiama teismo sprendimu taip 
vadinamojoje Lounes byloje. JK piliečiai nebūtinai gali turėti šia automatinę teisę.  
 
Tai neliečia Didžiosios Britanijos piliečių, gavusių ES27 šalies pasą, įskaitant ir Airijos 
Respubliką, ir toliau suteikiantį jiems teisę į asmens laisvą judėjimą ES ribose, bet pastovią 
gyvenamąją vietą JK. Jie bus traktuojami kaip Didžiosios Britanijos piliečiai todėl, kad jie 
neimigravo į JK ir neturėjo tikslo naudotis jiems sutarties suteiktomis teisėmis. 
 
Jei nesate tikri dėl Jūsų šeimos narių bei Jūsų išlaikom asmenų statuso, kreipkitės į 
nešališką konsultantą. Čia rasite organizacijų Londone, kur Jums gali būti 
suteikta nešališka konsultacija, sąrašą. 
 

ES šalių piliečiai, laikinai gyvenantys už JK ribų  
Šiai dienai Jūs galite gyventi už JK ribų ne ilgiau ne dvejus metus, priešingu atveju Jūs 
prarasite Neribotą leidimą gyventi ar Nuolatinio rezidento statusą. Preliminarioje Išstojimo 
sutartyje ES ir JK sutaria, kad turint Sėslumo statusą, šis laikotarpis bus pratęstas iki 
penkerių metų. 
 
Jei šiai dienai Jūs gyvenate ne JK ir planuojate sugrįžti, tai vertėtų padaryti iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., taip neprarandant galimybės pateikti paraišką Sėslumo ar prieš-Sėslumo 
statusui gauti. Turėkite galvoje tai, kad data, kada bus priimamas sprendimas dėl Sėslumo 
ar prieš-Sėslumo statuso, gali kisti, jei nebus pasiektas susitarimas tarp ES ir JK.  
 

https://www.gov.uk/british-citizenship
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Gali atsirasti aplinkybės, prie kurių Jūs negalėtumėte ar neprivalėtumėte sugrįžti būtent iki 
tos datos, bet ir neprarasti galimybės pateikti paraišką. Šiai dienai nėra jokių nurodymų, 
liečiančių paraiškos pateikimą, esant užsienyje. 
 

ES šalių piliečiai, atvykstantys terminui pasibaigus (imigracijos taisyklės po 
Brexit‘o) 
Atvykus į JK pasibaigus terminui, t .y. po 2020 m. gruodžio 31 d., teisę likti gyventi JK 
reglamentuos naujos imigracijos taisyklės, įvestos po Brexit‘o. Taigi jei tarp ES ir JK nebus 
sutarta kažkas kito ir Jūs nesate artimas šeimos narys asmens su ES šalies pilietybe ir 
turinčio Sėslumo ar prieš-Sėslumo statusą JK, Jūs būsite traktuojamas kaip bet kokios 
kitos šalies pilietis ir Jums bus taikomas tuo metu galiojantis imigracijos įstatymas. Išimtis 
gali būti tie asmenys, kurie atitinka kriterijus prieš-Sėslumo statusui gauti, bet nesugrįžo iki 
aukščiau minėtos datos. 
 

Niekas iš lig šiol gautos informacijos neatitinka mano asmeninių šeimos 
aplinkybių. Kur galiu gauti išsamesnę konsultaciją? 
Egzistuoja eilė kitų atvejų, kai pvz. vaikai ar globėjai, gyvenantys ar gyvenę JK, gali 
naudotis išvestinėmis ES šalių piliečių teisėmis, arba asmenys, patys nesantys ES 
piliečiais, yra globėjais vaikų, esančių ES piliečiais, gyvenančių JK, taipogi gali naudotis 
šiomis išvestinėmis teisėmis. Laisvas asmenų judėjimas, apie tai išsamesnės 
informacijos rasi abiejuose. 
 
Jei kažkas iš čia aprašyto atitinka Jūsų atvejį ar vienaip ar kitai yra susiję su Jūsų ar Jūsų 
šeimos narių teisėmis, vertėtų kreiptis nepriklausomo patarimo.  Mes paruošėme 
sąrašą akredituotų organizacijų  ir kitų informacijos bei pagalbos šaltinių Londone, kurie 
gali pagelbėti. 
 

Kaip aš galiu pateikti paraišką? (mobiliosios programos, internetas, 
popierius, biblioteka) 
Paraiškos gali būti pateikiamos internetu ir šio proceso palengvinimui JK Vidaus reikalų 
ministerija išleido mobilią programą. Mobilioji programa veiks išmaniuosiuose telefonuose 
su Android 6.0 versija ir naujesniuose. Šios mobiliosios programos pagalba galėsite 
nuskenuoti pasą bei nuskaityti biometrinę schemos informaciją. Išmaniųjų telefonų iPhone 
mobili programa negalės nuskenuoti paso ar biometrinės tapatybės kortelės, bet  asmens 
tapatybės kortelių skenavimo paslaugas galėsite gauti kai kuriuose centruose (nors už tai 
prireiktų papildomai sumokėti). Savo dokumentus taipogi galėsite siųsti ir paštu. 
 
Asmenys, neturintys galimybės naudotis interneto paslaugomis, arba kuriems tai tiesiog 
pernelyg sudėtinga gali pasinaudoti siūloma Skaitmeninio asistento paslauga. Į asmeninio 
asistento paslaugas įeina telefoninė pagalbos linija, asmeninė konsultacija tam parinktose 
bibliotekose arba namuose, jei pagalbos ieškantis asmuo yra nepajėgus atvykti nei į vieną 
iš ši vietų. 

 

Kokių dokumentų ar kitokios informacijos man prireiks? 
Tam prireiks galiojančio paso ir Jūsų šalies biometrinės asmens tapatybės kortelės. 
Biometrinis dokumentas turi lustą (kaip ir banko kortelės schema) su Jūsų asmeniniais 
duomenimis. 
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Jei neturite Nuolatinio rezidento pažymėjimo ar Neriboto leidimo gyventi ar Neriboto 
leidimo įvažiuoti į JK, Jums prireiks pateikti įrodyti savo rezidavimo JK faktą. Jei mokėjote 
mokesčius ar gavote kokias nors socialines paslaugas, Jūsų Valstybinio draudimo numeris 
(angl. National Insurance number) padės įrodyti, kad Jūs gyvenote JK.  
 
Jeigu valstybinės duomenų bazės kaip Mokesčių inspekcija (angl. HMRC) ar Darbo ir 
pensijų ministerija (angl. DWP) neturėtų pakankamai reikiamos informacijos, Jums prireiks 
pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius Jūsų nuolatinį rezidavimą JK.  
Tai būtų:  
 

• P60 ar P45 formos 

• atlyginimo lapeliai 

• banko išrašai 

• sąskaitos už komunalines paslaugas, mokesčių mokėjimo kvitai, 
sąskaitos už telekomunikacines paslaugas 

• metinės verslo ataskaitos 

• darbo sutartys ar darbo santykius patvirtinantys dokumentai 

• laiškai, sąskaitos ar sertifikatai, išduoti akredituotų mokymo įstaigų 

• spaudai pasuose, įspausti įvažiuojant į JK 

• lėktuvo ar traukinio bilietai, patvirtinantys kelionę į JK  
 

Šiuo metu mobilios programos pagalba skenuojamų ir pakraunamų dokumentų kiekis ir 
duomenų apimtis yra riboti, bet jei Jūsų skenuotinų duomenų apimtis viršytų nustatytą, 
likusius dokumentus galėsite pateikti internetu ar paštu. Jums neprireiks pateikti įrodymus, 
liečiančius Jūsų visą bendrą laiką, pragyventą JK, o tik tą laikotarpį, kurio reikalauja 
Sėslumo ar prieš-Sėslumo statuso kriterijai, kas dažniausia yra penkerių metų laikotarpis. 

 
Jei nesate nei vienos ES ar EEE šalies ar Šveicarijos pilietis, Jums prireiks pateikti 
dokumentą ar kitokio pobūdžio įrodymą, patvirtinantį Jūsų giminystės ryšį su ES šalies 
piliečiu, gyvenančiu JK. 

 
Jei negalite pateikti jokios išsamesnės informacijos ar kitaip įrodyti Jūsų rezidavimą šalyje, 
JK Vidaus reikalų ministerija numato kitus būdus, pagelbėsiančius nustatyti Jūsų 
rezidavimą JK.  
 
Čia rasite sąrašą dokumentų ir informacijos, padėsiančių išlikti saugiam pradėjus 
paraiškos teikimo procesą. 
 

Kriminalinės praeities patikrinimai 
Jūs turėsite deklaruoti visus Jūsų praeities teistumus už kriminalinius nusikaltimus, atliktus 
JK ar už jos ribų, bei vaikų, vyresnių nei 10 metų, kurių vardu pateikiate paraišką. Jūsų 
pateikta informacija bus sutikrinama su JK duomenų bazėmis. Jei Jūs praeityje buvote 
suimtas ar nuteistas už nedidelius nusižengimus, Jūs vis dar galėsite pateikti paraišką 
Sėslumo ar prieš-Sėslumo statusui gauti. Tai neliečia bausmių kaip pvz. baudos už leistino 
greičio viršijimą vairuojant automobilį.  
 
Nusižengimai ir teistumai gali būti sumuojami vienas prie kito, tokiu būdu prieš pateikiant 
paraišką vertėtų kreiptis į nepriklausomą teisininką profesionalaus patarimo, jei turite 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.the3million.org.uk/checklist


 

 

daugiau nei vieną teistumą ar esate buvęs nubaustas laisvės atėmimo bausme 12 
mėnesių ir ilgiau. Mes paruošėme nepriklausomų konsultantų juridiniais klausimais 
sąrašą. 
 

Ar už tai reikės mokėti? 
Pradžioje Vyriausybė buvo pranešusi apie tai, kad tai bus mokama (£ 65 suaugusiam 
asmeniui, £ 32.50 vaikams, jaunesniems nei 16 metų). Tačiau 2019 m. sausio 21 d. JK 
Ministrė Pirmininkė Bendruomenės rūmuose pareiškė, kad šis nutarimas buvo atšauktas ir 
paraiškų pateikimas bus nemokamas. Jeigu Jūs pateiksite paraišką sistemos 
bandomosios fazės metu, Jums vis dar teks sumokėti minėtą mokestį, kuris vėliau bus 
grąžintas. Jei pateikėte paraišką bet kurio iš ankstesnių sistemos testavimo periodų metu, 
sumokėtas mokestis taipogi bus grąžintas. Tai bus atlikta su ta pačia kortele, kurią 
naudojote atliekant apmokėjimą. 
 
Jums vis dar gali prireikti sumokėti už tam tikras papildomas paslaugas, susijusias su Jūsų 
paraiškos pateikimu, kaip pvz. dokumentų ir asmens tapatybės patikrinimas tam skirtuose 
centruose, konsultacija teisiniais ir imigracijos klausimais, jeigu Jūsų individualus ir 
išskirtinis atvejis to pareikalautų.   

 

  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Papildoma informacija 

Pateikti paraišką, esant užsienyje  
Remiantis šiai dienai turima informacija, paraiškos turės būti pateikiamos JK ir laikas, 
skirtas jų pateikimui, pasibaigs 2020 m. gruodžio 31 d. vidurnaktį.  
 
Tai taipogi lies ir asmenis, ankščiau gyvenusius JK ir atėjus minėtai datai esančius 
užsienyje, bet išsaugojusius „rezidavimo vientisumą“. Pavyzdžiui, asmenys, nuolat 
gyvenantys JK, tačiau minėtą 2020 m. gruodžio 31 d. bus išvykę į komandiruotę, 
atostogauti ar laikinai gyvenantys užsienyje, jie galės pateikti paraišką po sugrįžimo į JK.  
 
JK Vidaus reikalų ministerija šiuo metu svarsto paraiškų teikimo galimybę „esant šalyje“, 
kas reikštų, kad paraiškos gali būti teikiamos esant užsienyje, tačiau galutinis sprendimas 
šiuo klausimu dar nėra priimtas. Tai liestų pvz. asmenis, turinčius Nuolatinio rezidento PR 
statusą ir ilgiau nei dvejus nepalikusius JK. 
 

Ar man bus suteiktas dokumentas, įrodantis mano Sėslumo ar prieš-Sėslumo 
statusą? 
Jei Jums bus suteiktas Sėslumo statusas, tą patvirtinantis dokumentas Jums išduotas 
nebus. Tuo atveju, jei Jums prireiktų įrodyti Jūsų rezidavimo statusą, pvz. naujam 
darbdaviui, nuomojamo būsto savininkui ar medicinos darbuotojui pareikalavus, Jūs galite 
pateikti priėjimo kodą ir tinklalapį, kur jie elektroniniu kelių galėtų patikrinti Jūsų rezidavimo 
statusą. Tačiau tai nesuteiks jiems priėjimo prie kitos, Jus liečiančios asmeninės 
informacijos. 
 

Apeliacinio skundo padavimas ir kontrolė  
Raštiškas sprendimas dėl Jūsų paraiškos turės informaciją, kaip Jūs galėsite jį apskųsti ir 
pareikalauti patikrinimo, jei jame pateiktas sprendimas Jūsų nepatenkintų. Tai vadinama 
administraciniu patikrinimu, kuris turi būti atliktas 28 dienų laikotarpyje nuo sprendimo 
priėmimo datos. Už tai bus taikomas £80 mokestis, kuris bus grąžinamas tuo atveju, jei 
paraiška vis dėlto būtų patenkinta arba būtų nustatytos jos pateikimo proceso klaidos. Šis 
mokestis nebus grąžinamas, jei administracinis patikrinimas pasirodytų sėkmingu dėl Jūsų 
papildomai pateiktos informacijos. Šios paraiškos formos pagalba galima pareikalauti 
pakartotinos peržiūros.  
 
Preliminari Išstojimo sutartis numato nepriklausomos institucijos, kurios funkcija būtų 
paraiškų teikimo proceso kontrolė, įsteigimą ir nurodo, kad Pereinamojo periodo metu šią 
funkcija ir toliau atliks Europos Komisija. 
 

Sąlygos Sėslumo statusui išlaikyti jį jau gavus  
Norint išlaikyti Sėslumo statusą nebus galima išvykti iš JK ilgesniam nei penkerių metų 
periodui be pertraukų, ar tapti sunkaus nusikaltimo bendrininku. Be viso šito nėra jokių kitų 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

mums žinomų kliūčių ar trukdžių, galinčių neleisti suteikti Jums Sėslumo statusą, leidžiantį 
likti ir gyventi JK taip, kaip dabar.  
 

Būsimos teisės  
Daugelis jų priklauso nuo galutinės sėslumo versijos, sutartos tarp JK ir ES bei kontrolės 
būdų, tačiau Jūsų teisės taps JK teisėsaugos dalimi. Bet kokių potencialų prieštaravimų ar 
ginčų atvejais, sprendimai būtų grindžiami Išstojimo sutartimi, tačiau tai nuolat kinta.  
 

Pagalbos paslaugos, teikiamos europiečiams Londone 
Šis centras pateikia informaciją ES27 šalių ir Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir 
Šveicarijos piliečiams ir jų šeimos nariams, gyvenantiems Londone.  
 
Tai padės tinkamai pasiruošti paraiškos pateikimui Sėslumo statusui gauti. Jei Jums 
prireiktų daugiau informacijos, nei yra pateikta šiame puslapyje, Jūs galite jos paieškoti 
mūsų pateiktuose pagalbos paslaugų sąrašuose, kur rasite rimtus, akredituotus bei 
patikimus informacijos ir pagalbos šaltinius. 

Taipogi mes esame paruošę ir trumpą žodynėlį, kuriame yra pateikiami platesni kai kurių 
terminų, susijusių su šiuo centru, paaiškinimai. Ši informacija neprilygsta teisininko 
konsultacijai, todėl Jūsų priimami sprendimai neturi remtis vien tik ja. 

Čia galite užsiregistruoti, jei norite gauti atnaujinamą informaciją iš JK Vidaus reikalų 
ministerijos informacinio puslapio. 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Terminų žodynėlis 

Žemiau yra pateikiamas žodynėlis terminų ir žodžių, pagelbėsiantis geriau suprasti kalbą, 
kuria buvo aprašomas Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos sudėties 
procesas ir kokia reikšmę tai turės Jums asmeniškai. 

Šių terminų reikšmė gali kisti, priklausomai nuo pasiekto susitarimo tarp ES ir JK.  
 

Terminas Paaiškinimas 

50-asis straipsnis 

Tai yra Lisabonos sutarties 50-asis 
straipsnis, kuris bet kuriai ES valstybei 
narei suteikia teisę išstoti iš Sąjungos. 
Nusprendusi išstoti iš ES valstybė narė 
apie savo sprendimą praneša Europos 
Vadovų Tarybai, po ko ES ir valstybė narė 
turi pradėti derybas ir sudaryti Išstojimo 
sutartį, kas turi būti padaryta dviejų metų 
laikotarpyje. 

Biometrinė tapatybės kortelė 

Tai yra pasas ar asmens tapatybės kortelė 
su įtaisytu elektroniniu mikroprocesoriumi 
lustu, kuriame yra biometrinė informacija, 
naudojama nustatant paso ar asmens 
tapatybės kortelės savininko autentiškumą. 

Biometrinis leidimas gyventi  

Tai leidimas gyventi JK, kortelės pavidalu 
išduodamas ne EEE šalių piliečiams, 
kuriame yra duomenys kaip vardas, 
pavardė, gimimo data, imigranto statusas, 
rezidavimo JK sąlygos ir biometrinė 
informacija kaip pirštų atspaudai ir 
nuotrauka.  

Didžiosios Britanijos pilietybė 

Didžiosios Britanijos pilietybė ar jos 
suteikimas suteikia asmeniui teisę į 
Didžiosios Britanijos pasą bei jį daro 
pilnateisiu JK piliečiu.  

Nuolatinis rezidavimas Remiantis JK Vidaus reikalų ministerija, 
nuolatiniu rezidavimu yra vadinamas Jūsų 



 

 

esamas ar buvęs gyvenimas JK teritorijoje 
mažiausiai šešis mėnesius iš eilės.  

Išlaikomas giminaitis 

Tai asmuo, susijęs giminystės ryšiais su 
ES/EEE šalies piliečiu, tačiau nesantis nei 
jo sutuoktinis, civilinis partneris, ilgalaikis 
partneris, vaikas ar išlaikomas tėvas ar 
motina, bei turintis reikiamus dokumentus 
kaip jų išlaikomas giminaitis, įskaitant ir 
šeimos leidimą, registracijos liudijimą, 
rezidento kortelę, dokumentą, paliudijantį 
nuolatinį rezidavimą ar nuolatinio rezidento 
kortelę, išduotą JK laikantis EEE nuostatų, 
pradėjusių galioti iki 2020 m. gruodžio 31 
d.   

Išvestinės teisės 

Asmuo, neatitinkantis kriterijų, suteikiančių 
teisę naudotis ES Laisvo asmenų judėjimo 
teise ir nesantis nei vienos iš ES ar EEE 
šalių pilietis, gali atitikti kitus kriterijus, 
atitinkančius kitą rezidavimo teisę, kurią 
suteikia ES teisė, pvz. asmenys, nesantys 
EEE piliečiais, bet globojantys ES/EEE ir 
Didžiosios Britanijos vaikus ar išlaikomus 
suaugusius (įskaitant „Zambrano“, „Chen“, 
„Ibrahim“ ir „Texeira‘ bylas), turi teisę 
reziduoti JK.  

Dviguba pilietybė ir ES teisių 
išsaugojimas 

Tai asmuo, turintis dvigubą pilietybę, t. y. 
be jam suteiktos Didžiosios Britanijos 
pilietybės dar turintis ir vienos iš ES šalių 
pilietybę bei gyvenęs JK, naudodamasis 
ES jam suteiktomis teisėmis dar prieš jam 
suteikiant Didžiosios Britanijos pilietybę.  

EEE (Europos ekonominė erdvė) 
Į EEE sudėtį įeina Islandija, Lichtenšteinas 
ir Norvegija, šalys, neįeinančios į Europos 
Sąjungos sudėtį.  

Pereinamojo laikotarpio pabaiga - 2020 
m. gruodžio 31 d.  

Tai yra pereinamojo laikotarpio pabaiga, 
kai JK pasitraukimas iš ES turės būti 
užbaigtas. 

ES 

Europos Sąjunga (ES) yra ekonominė ir 
politinė partnerystė, apjungianti 28 šalis.  
ES yra naujausia europinės integracijos 
forma, kurios suvienyta rinka leidžia 
prekėms, kapitalui, paslaugoms ir 



 

 

asmenims judėti, laisvai kertant kitų 
valstybių narių valstybines sienas. 

ES šalys 

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, 
Čekijos Respublika, Danija, Estija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Italija, Airija, Latvija, Lietuva, 
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, 
Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, 
Slovakija, Slovėnija ir Švedija.    

ES sutartys 

ES pagrindą ir pagrįstumą sudaro eilė 
sutarčių, sudarytų tarp jos šalių-narių.    
Pavyzdžiui teisė į Laisvą asmenų judėjimą, 
kuria mėgaujasi visi ES šalių piliečiai, yra 
sukurta, remiantis ES sutartimi ir 
reguliuojama ES direktyvomis.     

Šeimos nariai 

Žemiau išvardinti asmenys gali būti 
traktuojami kaip tiesioginiai ES/EEE šalies 
piliečio šeimos nariai: sutuoktiniai ar 
civiliniai partneriai, tiesioginiai palikuonys 
ES/EEE šalių piliečių ar jų sutuoktinių ar 
civilinių partnerių, jaunesnių nei 21 metai 
amžiaus, išlaikomi tiesiogiai giminaičiai 
didėjančia tvarka ES/EEE šalių piliečių ar 
jų sutuoktinių ar civilinių partnerių. 

Šeimos viza (leidimas įvažiuoti į JK EEE 
šalies piliečio šeimos nariams)) 

EEE Šeimos leidimas yra viza, leidžianti 
įvažiuoti į JK teritoriją ir yra išduodama 
artimiems EEE šalių piliečių šeimos 
nariams arba tolimesniems giminaičiams, 
neturintiems nei vienos iš EEE šalių 
pilietybės. 

Laisvas asmenų judėjimas 

Laisvas asmenų judėjimas ir rezidavimas 
yra teisė, suteikiama ES ir EEE šalių 
piliečiams bei jų šeimos nariams, leidžianti 
nevaržomai keliauti ir keisti savo 
gyvenamąją vietą ES ribose.  Tai yra 
pagrindinis principas, nurodytas 45-ame 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
straipsnyje. ES šalių piliečiai turi teisę: 

• Ieškoti darbo kitose ES šalyse 

• Ten dirbti be jokio papildomo 
leidimo darbui 

• Taipogi ten ir gyventi 



 

 

• Ten pasilikti darbo sutarčiai 
pasibaigus 

• Mėgautis lygiateise konkurencija 
darbo rinkoje su kitų tautybių 
atstovais, lygiavertėmis darbo 
sąlygomis ir socialinėmis 
paslaugomis bei mokesčių 
lengvatomis.  

Malonės periodas 

Tai laiko periodas nuo 2021 m. sausio 1 d. 
iki 2021 m. birželio 30 d., skirtas pateikti 
dokumentus JK nuolatinio gyventojo, t. y. 
Sėslumo ir prieš-Sėslumo statusui gauti, 
net jei ir JK formaliai jau bus išstojusi iš 
ES.  

Neterminuotas leidimas pasilikti (ILR) 

Neterminuotas leidimas pasilikti yra JK 
imigracijos statusas, suteikiamas kitų šalių 
piliečiams ir leidžiantis neribotam laikui 
gyventi ir dirbti JK.  Paprastai tai yra 
įgyjama pragyvenus penkerius metus be 
ilgesnių pertraukų.  

Lounes byla 

Tai yra precedentinė byla, kurioje Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė 
sprendimą, remiantis kuriuo ES šalies 
pilietis, priėmęs Didžiosios Britanijos 
pilietybę nepraranda teisės turėti ar 
atsivežti sutuoktinį ar artimą šeimos narį, 
nesantį ES šalies piliečiu, gyventi JK. 

Nuolatinis rezidentas (PR) 

ES ir EEE šalių piliečiai gali pateikti 
prašymą šiam neprivalomam dokumentui 
gauti, taip siekiant įrodyti jų ES suteiktas 
nuolatinio rezidento teises pragyvenus JK 
penkerius metus be pertraukų, taip 
užtikrinant jų šeimos narių, nesančių ES 
šalių piliečiais, teises ar kaip vieną iš 
esminių kriterijų, norint gauti Didžiosios 
Britanijos pilietybę prieš įvedant ES 
Sėslumo sistemą 2019 m. kovo mėnesį.  
Nuolatinio rezidento statusas nustos galioti 
JK išstojus iš ES, tačiau gali būti 
nemokamai pakeistas į Sėslumo statusą.  

Rezidento statusas Šiame kontekste tai yra imigracijos ir 
gyvenimo teisės, kurias turi ES/EEE šalių 



 

 

ar ne EEE šalių piliečiai bei jų šeimos 
nariai, nesantys EEE šalių piliečiais.  

Sėslumo sistema   

JK Vidaus reikalų ministerija intensyviai 
dirbo išvystant naują sistemą, kuri leistų 
ES šalių piliečiams bei jų šeimos nariams 
gauti JK imigrantų statusą, kurio jiems 
prireiks norint čia likti nuolatiniam 
gyvenimui po Brexit‘o.  ES paraiškų 
teikimo sistema Sėslumo statusui gauti 
pilnai pradės veikti 2019 m. kovo 30 d.  ES 
šalių nariai ir jų šeimos nariai turės pateikti 
paraiškas iki 2021 m. birželio 30 d., kaip 
numatyta preliminarioje Išstojimo sutartyje. 

Sėslumo statuso registracijos pabaiga - 
2021 m. birželio 30 d.  

Tai yra data, iki kurios bus galima pateikti 
paraiškas Sėslumo statusui gauti.  Po to 
bus leidžiama pateikti paraiškas tik labai 
išskirtinomis sąlygomis. 

Trečiųjų šalių piliečiai 
Trečiosios šalies piliečiu JK yra laikomas 
asmuo, nesantis Didžiosios Britanijos, 
Airijos ar vienos iš EEE/ES šalių piliečiu. 

Pereinamasis laikotarpis (taipogi 
žinomas kaip įgyvendinimo laikotarpis) 

Kai JK oficialiai nustos būti Europos 
Sąjungos nare, yra numatytas periodas, 
ribotas laike, kuris truks iki nuolatinių 
sąlygų, sutartų tarp JK ir ES, įsigaliojimo.  
Šis laikotarpis truks iki 2020 m. gruodžio 
31 d.  Asmenys, pateikę paraiškas 
Sėslumo statusui gauti prieš pasibaigiant 
pereinamajam laikotarpiui, turės naudos iš 
abiejų sutarčių: ES teisinę apsaugą ir 
Išstojimo sutartį tarp JK ir ES. 

Išstojimo sutartis 

Tai sutartis, dėl kurios vyko derybos tarp 
JK ir ES.  Jos tikslas yra pasiruošti JK 
išstojimui iš ES sudėties 2019 m. kovo 
mėnesį. Viena iš pagrindinių šios sutarties 
aspektų yra piliečių teisės ir klausimas, kas 
laukia ES šalių piliečių, gyvenančių JK bei 
JK piliečių, gyvenančių ES šalyse po 
Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES.  

      
 
 
 


