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EEA (Europos Ekonominės Erdvės) Nuolatinės Rezidentūros 
Trumpas Vadovėlis 

 
Kas turi teisę kreiptis? 
 
Būti nuolatiniu gyventoju ir galėti kreiptis dėl Nuolatinio gyventojo kortelės, jums 
reikia turėti: 

 

• Turite buti pragyvene UK 5 metus IR 

• Buti "kvalifikuotas asmuo" arba šeimos narys "kvalifikuotas asmuo", nuolat 
pragyvene tuos 5 metus UK 

 
Atkreipkite dėmesį: jei jūs naudosite šeimos nary, jūs turėsite įrodyti savo santykius 
su "kvalifikuotu asmeniu"- šeimos nariu. 
 
Kas yra "kvalifikuotas asmuo"? 
 
Jūs galite būti kvalifikuotas asmuo būdamas: 
 

1. Darbuotojas 
2. Dirbantis savo paties įmonėje/ Savarankiškas darbas 
3. Darbo ieškantis asmuo (apribojimai taikomi) 
4. Studentas su Visuotinio sveikatos draudimo 
5. Savarankiškas asmuo su Visuotinio sveikatos draudimo 
 
   
 

Detalizuoti įrodymai 
 
Jei nusprendėte kreiptis dėl Nuolatinio gyventojo kortelės, jums reikės pateikti šiuos 
įrodymus su jūsų paraiška. 
 
 
Rezidencija 
 

• Tarybos mokesčių sąskaitas 

• Komunalinių paslaugų sąskaitos 

• Banko sąskaitų išrašai 

• NHS laiškai, hipotekos / nuomos sutartys ir tt 
 
Darbas 
 

• Darbdavio laiškas 

• P60s 

• P45s 

• Algalapis 

• Banko sąskaitų išrašai (sąskaitos, kurioje buvo išmokėta darbo 
užmokestis) ir tt 
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Dirbantis savo paties įmonėje/ Savarankiškas darbas 
 

• Savęs vertinimo / Mokesčių grąžinimas pareiškimai 

• 2 arba 4 klasės valstybinio draudimo įmokos 

• Sąskaitos faktūros 

• Verslo sąskaitos 

• Verslo banko sąskaitos it tt 
 
 
Darbo ieškantis asmuo (apribojimai taikomi) 

 

• Sutarties sudarymo laiškai DWP / Darbo ieškancio asmenio pašalpos 

• P60U - P60 iš DWP / darbo centras 

• Darbo ieškojimo įrodymas it tt 
 
 

Studentas 
 

• Laiškas iš mokyklos / koledžo / Universiteto 

• Įrodymai del stipendijos ar stipendijos gavimas 

• Įrodymai bendrojo sveikatos draudimo 
 
Savarankiškas asmuo 
 

• Banko ataskaitos 

• Įrodymai užjūrio pensijų gavimas ir tt 
 
 
Santykiai 
 

• Santuokos ar civilinės partnerystės liudijimas 

• Gimimo ar įvaikinimo liudijimas 
 
Atkreipkite dėmesį: reikia turėti nuolatinę gyvenamąją vietą ne trumpiau kaip 12 
mėnesių, kol galėsite kreiptis dėl britų pilietybės. 
 

Prašome pasitarti su įregistruotu/ kvalifikuotu Imigracijos patarėju, 
pavyzdžiui- GYROS. 
 
Jūs galite rasti savo artimiausią patarėją OISC svetainėje. 
 
 
http://home.oisc.gov.uk/adviser_finder/finder.asp 
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