
Mobilumas Jungtinėje Karalystėje – klausimai ir atsakymai apie vizų reikalavimus  

 

KLAUSIMAI ATSAKYMAI 

Ar „Erasmus+“ aukštųjų 

mokyklų studentams reikia vizos, 

kad galėtų studijuoti Jungtinėje 

Karalystėje? 

 

Aukštųjų mokyklų studentai be vizos gali studijuoti 

Jungtinėje Karalystėje iki 6 mėnesių. 

Jie turi pateikti pasą arba kelionės dokumentą, galiojantį visą 

buvimo JK laiką. 

Pateiktini įrodymai nurodyti čia.  

Jei studentas pasilieka JK ilgiau nei 6 mėnesius, reikalinga 

studijų viza.  

Ar „Erasmus+“ ir Europos 

solidarumo korpuso dalyviams 

taikomas specialus bevizis 

režimas?  

Ne. 

Ar reikia vizos aukštųjų mokyklų 

studentams, profesinių mokyklų 

mokiniams, besimokantiems 

suaugusiesiems ir savanoriams, 

atliekantiems mokomąją 

praktiką Jungtinėje Karalystėje? 

Jei taip, kokios kategorijos vizos 

jiems reikia? Kokie yra 

reikalavimai? 

Daugumai „Erasmus+“ aukštojo mokslo, profesinio mokymo 

bei jaunimo srities dalyviams, taip pat Europos solidarumo 

korpuso programos dalyviams reikės T5 GAE (Vyriausybės 

patvirtintų mainų programų) vizos, nepriklausomai nuo to, 

ar mokomoji praktika trunka trumpiau nei 6 mėnesius, ar ne.  

Daugiau informacijos pateikta JK Nacionalinės agentūros 

interneto svetainėje ir sektorių vadovuose, kuriuose 

nurodoma, kam reikalinga T5 GAE viza. Tai priklauso nuo 

įvairių veiksnių, įskaitant pagrindinį veiksmą, sritį, dalyvio 

kategoriją (besimokantis asmuo, darbuotojas, savanoris), 

veiklos rūšį ir trukmę. Atkreipkite dėmesį, kad jaunimo srities 

vadovas vis dar rengiamas ir, atėjus laikui, bus įkeltas į 

interneto svetainę. 

Reikalavimai T5 GAE rėmimo pažymėjimams pateikti 

viršuje pateiktoje nuorodoje į Jungtinės Karalystės 

„Erasmus+“ nacionalinės agentūros interneto svetainę, o 

reikalavimai T5 GAE vizai pateikiami Jungtinės Karalystės 

vyriausybės interneto svetainėje. 

Pastaba: Rėmimo pažymėjimas galioja 3 mėnesius. Tai 

reiškia, kad, gavęs Rėmimo pažymėjimą, dalyvis turi kreiptis 

dėl vizos per 3 mėnesius, kol pažymėjimas dar galioja. 

Ar studentai, profesinių mokyklų 

mokiniai ir savanoriai gali ir 

(arba) turi teisę atlikti 

neapmokamą profesinę 

praktiką?  

 

Studentai, profesinių mokyklų mokiniai ir savanoriai gali ir 

(arba) turi teisę atlikti neapmokamą profesinę praktiką 
pagal „Erasmus+“ T5 GAE programą. 

Prašome susipažinti su JK Nacionalinės agentūros T5 

interneto svetaine, kurioje patvirtinta, kokios rūšies vizos 

reikia studentams, besimokantiems asmenims ir savanoriams, 

priklausomai nuo pagrindinio veiksmo, srities, trukmės ir jų 

veiklos rūšies.  

https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/france/study/six_months_or_less
https://www.erasmusplus.org.uk/t5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship
https://www.erasmusplus.org.uk/t5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship
https://www.erasmusplus.org.uk/t5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship
https://www.erasmusplus.org.uk/t5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship


Ar „Erasmus+“ dalyviai, 

prašantys T5 GAE (Vyriausybės 

patvirtintų mainų programų) 

(darbo patirties) vizos, turi 

sumokėti 244 svarų sterlingų 

mokestį už prašymą išduoti vizą? 

Taip, „Erasmus+“ dalyviai turi sumokėti 244 svarų 

sterlingų mokestį, kuriam taikoma apačioje nurodyta 

nuolaida. Šį mokestį nustato Jungtinės Karalystės vyriausybė.  

Vizų išlaidos gali būti padengiamos iš „Erasmus+“ lėšų, jei 

tam pritaria atitinkama nacionalinė agentūra.  

Pastaba: Lietuvos nacionalinė agentūra įskaitys vizų 

mokesčių išlaidas, dengiamas iš mobilumo organizavimo 

lėšų. 

Ar aukštųjų mokyklų studentai, 

profesinių mokyklų mokiniai, 

besimokantys suaugusieji ir 

savanoriai, atliekantys praktiką 

Jungtinėje Karalystėje, turi 

pateikti įrodymų, kad jų 

asmeninėje banko sąskaitoje yra 

daugiau nei 1000,00 GBP? 

 

Jei tokiam asmeniui bus patvirtintas T5 GAE rėmimo 

pažymėjimas, JK nacionalinė agentūra pateiks Patvirtinto 

išlaikymo raštą, esantį pažymėjimo dalimi. Patvirtinto 

išlaikymo rašte bus nurodyta dalyvio dotacijos suma. Jokių 

kitų įrodymų neturėtų būti reikalaujama.  

Tačiau JK nacionalinė agentūra gali tik konsultuoti dėl T5 

GAE rėmimo pažymėjimų išdavimo. Ji neišduoda vizų. 

Visiems pareiškėjams rekomenduojama susipažinti ir dar 

kartą pasitikrinti visas su vizomis susijusias rekomendacijas 

interneto svetainėje 

https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-

immigration arba pasitikrinti vizų reikalingumą JK 

Vyriausybės interneto svetainėje.  

Ar „Erasmus+“ dalyviams bus 

taikoma sveikatos priežiūros 

priemoka?  

Kiekvienas „Erasmus+“ dalyvis turėtų užpildyti toliau 

pateiktą klausimyną https://www.immigration-health-

surcharge.service.gov.uk/checker/type ir sužinoti, ar jam 

reikia mokėti sveikatos priežiūros priemoką. 

Kada turėtumėte kreiptis dėl 

pažymėjimo ir kada galite tikėtis 

gauti vizą?  

Aukštоjo mokslo, Strateginių partnerysčių jaunimo 

srityje (KA205), Jaunimo dialogo (KA347) ir Europos 

solidarumo korpuso (administruoja Britų taryba kaip 

nacionalinė agentūra) projektų dalyviams:  

Rėmimo pažymėjimo išdavimas gali užtrukti iki 5 savaičių, 

po to dalyvis turi kreiptis dėl vizos. JK Vidaus reikalų 

ministerija informuoja, kad vizos išdavimo terminas yra 3 

savaitės. Jei visa Britų tarybai ir JK Vidaus reikalų 

ministerijai teisinga informacija pateikiama laiku, galite 

tikėtis, kad nuo prašymo išduoti pažymėjimą iki vizos 

patvirtinimo iš viso praeis 8 savaitės. 

Profesinio mokymo, jaunimo mainų (KA105) ir 

suaugusiųjų švietimo (administruoja „Ecorys“ kaip 

nacionalinė agentūra) dalyviams: 

Prašymai išduoti pažymėjimą turi būti pateikti likus 8 

savaitėms iki mokomosios praktikos pradžios datos. JK 

Vidaus reikalų ministerija informuoja, kad vizos išdavimo 

terminas yra 3 savaitės. Jei visa „Ecorys“ ir JK Vidaus 

reikalų ministerijai reikalinga informacija pateikiama laiku, 

galite tikėtis, kad nuo prašymo išduoti pažymėjimą iki vizos 

patvirtinimo iš viso praeis 11 savaičių. 
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