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NĖRA JOKIO fizinio dokumento, 
pvz. Rezidento kortelės arba 
laiško, kurį parodę galėtumėte 
įrodyti savo imigracijos statusą 
Jungtinėje Karalystėje

Atsidarykite nuorodą 
gov.uk/view-your-settled-status 
ir pateikite prašomą informaciją, 
pvz. paso numerį, gimimo datą 

Atnaujinti savo telefono numerį, 
elektroninio pašto adresą, namų 
adresą, vardą, pavardę ir pateikti 
naujo paso arba asmens tapaty-
bės kortelės duomenis

Prisijungę ir sugeneravę “Share 
code” kodą turėsite pateikti, pvz. 
darbdaviui, kodas reikalingas tam, 
kad, pvz. darbdavys, galėtų patikrin-
ti jūsų imigracijos statusą JK

Share code kodą, pvz. savo darb-
daviui, galite nusiųsti 
automatiškai. Jums reikės įvesti 
darbdavio el. pašto adresą

Arba į naršyklę įveskite žožius 
“View and prove your settled 
status”, (pažiūrėk ir įrodyk savo 
nuolatinio gyventojo statusą)

Atnaujinti savo duomenis

Šią informaciją taip pat galite rasti 
lenkų, lietuvių, rumunų, rusų, 

vengrų ir čekų kalbomis.

Telefonu: 0333 305 8570
El. paštu: support@europia.org.uk

www.europia.org.uk

Susisiekę:

Informacija kitomis kalbomis - pagal pageidavimą

Europijoje yra teikiamos nemokamos paslaugos, 
tokios kaip, teisinė pagalba, su socialiniu aprūpini-
mu (pašalpomis) ir ES nuolatinio gyventojo statusu 

susijusi pagalba ir patarimai, įvairūs sveikatą ir 
gerą savijautą propaguojantys projektai, Skubios 
pagalbos fondas ir daugiau. Europia čia tam, kad 

išklausytų ir atsakytų į su jūsų rūpesčiais ir 
pamąstymais susijusius klausimus. 

Daugiau informacijos apie EUROPIA ir teikiamas 
paslaugas galite gauti

facebook.com/EuropiaMcr | twitter.com/EuropiaMcr

Europia yra 2008 m. įsteigta labdaringa 
organizacija, kurios tikslas yra įgalinti, paremti, ugdyti ir 

atstovauti JK gyvenančius ES piliečius.

Labdaros Reg. Nr. 1161453 
Paremti galite čia: bit.ly/DonatetoEuropia

“Update your details”

Įrodyti savo statusą kitiems galite
“Prove your status”

Tekstą išvertė Iwona Torowin-Borowicz

statuso?

Jūsų statusas yra SKAITMENINIO 

Kaip prisijungti prie skaitmeninio 

Prisijungę prie statuso jūs galėsite:

pavidalo

Bolton 
Bury &          bendradarbiaujant su 
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Visi Jungtinėje Karalystėje gyvenan-
tys ES, EEE ir ELPA* piliečiai ir jų 
šeimos nariai, po 2021 birželio 30d. 
privalės turėti nuolatinio arba 
nenuolatinio gyventojo statusą JK

*Europos Sąjunga, Europos Ekonominė Erdvė ir Europos Laisvosios Prekybos Asociacija

Galiojančio paso arba 
asmens tapatybės kortelės

Valstybinio draudimo numerio 
(angl. National insurance number)

Gimimo liudijimų/kitų šeimos 
ryšius įrodančių dokumentų

Jūsų taip pat gali paprašyti pateikti 
papildomų, jūsų gyvenimo JK 
trukmę įrodančių dokumentų. 
Tokiu atveju, galite pateikti aibę 
skirtingų dokumentų, pvz. P60, 
P45, mokesčių savivaldybei sąskai-
tas (Council Tax bill), arba laiškus, 
pvz. iš mokyklos/universiteto
Telefono numerio ir elektroninio 
pašto adreso

Jeigu dokumentas nėra biometrin-
is, tai paraišką turite pateikti 
internetu 
gov.uk/settled-status-eu-citi-
zens-families

Jeigu jūsų dokumentas yra biome-
trinis, tai paraišką galite pateikti  
per į išmanųjį telefoną atsisiųstą 
nemokamą EU Exit: ID document 
check programėlę 

Paraiškų svarstymo laikas skiriasi 
ir priklauso nuo individualių 
aplinkybių

Home Office EUSS Resolution 
Centre helpline (pagalbos ir infor-
macijos telefonu linija), jeigu turite 
bendrų arba su konkrečia ES 
paraiška susijusių klausimų

Nuolatinio gyventojo statusą (angl. 
settled status/Indefinitive Leave to 
Remain) gali gauti tie ES piliečiai ir 
jų šeimos nariai, kurie paraiškos 
teikimo metu JK gyveno 5 metus 
arba ilgiau 

Savo vaiko paraišką galite “sujungti” 
su savo (vieno iš tėvų) paraiška

Visų pirma, patikrinkite ar jūsų 
pasas arba asmens tapatybės 
kortelė turi biometrinį simbolį

Jeigu paraiškos statusui gauti 
nepateiksite, tai neturėsite teisės 
dirbti JK, nemokamai naudotis NHS, 
švietimo sistema, keliauti ir gauti 
pagalbos iš valstybės, pvz. pašalpos

El. paštu iš vidaus reikalų ministeri-
jos (angl. Home Office) gausite 
unikalų 16 skaitmenų paraiškos 
numerį (angl. UAN)

Home Office el. paštu gali paprašyti 
papildomos informacijos, pvz. jūsų 
gyvenimo JK trukmę įrodančių 
dokumentų

UAN

Home Office el. paštu jums atsiųs 
paraiškos dėl statuso pateikimo 
patvirtinimą (angl. Certificate of 
application) ir statuso suteikimo 
laišką  (angl. Status outcome letter)

Paraiškos yra NEMOKAMOS

Daugiau informacijos apie ES statusą JK rasite gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Jeigu jūsų vaikas gimė JK, tačiau JK 
pilietybės neturi, jie taip pat privalo 
pateikti paraišką dėl statuso JK

NINO

Kas privalo teikti paraišką statusui gauti?

Kiek laiko reikės laukti statuso?

Skambinkite 0300 123 7379 

Norėdami gauti (ne-)nuolatinio 
gyventojo statusą JK, privalote teikti 
paraišką pagal ES nuolatinio gyven-
tojo programą (angl. EU Settlement 
scheme)

Kas nutiks, jeigu paraiškos nepateiksite?

Kokį statusą galima gauti?

Teikiant paraišką jums reikės:

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškų teikimas vaikams

Jeigu paraišką pateikėte sėkmingai, tai

5+

-5

metai JK

metai JK

Nenuolatinio gyventojo statusą 
(angl. pre-settled status/Limited 
Leave to Remain) gali gauti tie, kurie 
paraiškos teikimo metu JK yra 
gyvenę trumpiau nei  5 metus

Nenuolatinio gyventojo statusas 
galios 5 metus (nuo gavimo datos). 
Tik tuomet, kai JK būsite praleidę 5 
metus, galėsite pateikti naują, 
nuolatinio gyventojo statusui gauti 
skirtą paraišką 


