VIZOS Į RUSIJĄ
Reikalingi dokumentai ir pastabos:
galiojantis pasas (kuriame ne mažiau kaip 2 laisvi puslapiai įklijuoti vizą; į „kitus įrašus“ ar „paso
galiojimas“ vizos neklijuojamos), pasas turi galioti mažiausiai 6 mėn. po vizos pasibaigimo
 1 nuotrauka (3,5 x 4,5 spalvota, matinė, baltame fone),
 sveikatos draudimas (draudžiame agentūroje).
 turint metinę daugkartinę vizą Rusioje galima išbūti 180 k.d. iš 365 k.d.


Turistinės 1-kartinės ir su
privačiu iškvietimu
Neįgaliesiems
Vizos perkėlimas, jei viza
daryta Vilniaus konsulate
Vizos perkėlimas, jei viza
daryta Klaipėdos konsulate

3 d.d.

7 d.d.

111 €

74 €

111 €

17 €

44 €
54 €
+ SVEIKATOS DRAUDIMAS

RUSIJOS VIZA 1-3 mėn
1-kart. ir 2-kart
7 d.d.
94 €
+ SVEIKATOS DRAUDIMAS

DAUGKARTINĖS RUSIJOS VIZOS
Turėjus 2014-2015 mеtų Rusijos
Neturėjus Rusijos vizos arba
vizą
turejus ankstesnių nei 2014 metų
vizą
Galioja 12 mėn.
Galioja 3 mėn. / 6 mėn / 12 mėn
8 d.d.
110 €
16 d.d.
184 €
20 d.d.
25 d.d.

160 €
130€
+ SVEIKATOS DRAUDIMAS
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VIZOS Į BALTARUSIJĄ
Reikalingi dokumentai vizai gauti: galiojantis pasas, 1 nuotrauka.(3,5 x 4,5 spalvota, matinė,baltame
fone,80% užimtu veidas)
Vaikams iki 16 metų: pasas, 1 nuotrauka, gimimo liudijimo kopija, abiejų tėvų pasų kopijos.
PRIVAČIOS VIZOS*:
2 d.d.
1-kartinė (privačios, tarnybinės iki
65 €
30d.)
Vaikams nuo 0 iki 6 metų 1-kartinė
15 €
2-kartinė (iki 30 d.)
75 €
Daugkartinė iki 30 d.

5 d.d.
40 €
15 €
50 €

103 €

78 €
+ SVEIKATOS DRAUDIMAS

*Pastaba: būtina pateikti tikslius duomenis pas ką vykstate:
Jei vykstate pas privatų asmenį: jo vardas, pavardė, adresas, telefonas.
Jei vykstate pas juridinį asmenį: įmonės pavadinimas, adresas, telefonas.

GRUPINĖS VIZOS (nuo 6 žmonių):
2 d.d.
1-kartinė (iki 30d.)
45 €
Vaikams nuo 0 iki 6 metų 1-kartinė
10 €

5 d.d.
20 €
10 €
+ SVEIKATOS DRAUDIMAS

TRANZITINĖS VIZOS:
2-kartinis tranzitas
Vaikams nuo 0 iki 6 metų 2-kartinis tranzitas
Daugkartinis tranzitas
Vaikams nuo 0 iki 6 metų daugkartinis tranzitas

2 d.d.
52 €
10 €
75 €

5 d.d.
26 €
10 €
50 €
10 €

KITOS VIZOS:
Daugkartinė viza 3 mėn.*
Daugkartinė viza 6 mėn.*
Kapo aplankymas 2 kartus į metus po 10 d.**

2 d.d.
110 €
205 €

5 d.d.
82 €
178 €
15 €
+ SVEIKATOS DRAUDIMAS

*Pastaba: būtina pristatyti sekančius dokumentus:







prašymas, adresuotas Baltarusijos ambasadai Lietuvoje (ходотайство) iš Baltarusijos įmonės (būtinai nurodyti
180 parų);
prašymas, adresuotas Baltarusijos ambasadai Lietuvoje iš Lietuvos įmonės;
išrašas iš Baltarusijos įmonių registro;
sutarties su Baltarusijos įmone kopijos (patvirtintos Baltarusijos įmonės, su parašais bei spaudais). Arba sutarties
originalas, kurie nebus grąžinami.
dokumentą, atspausdintą ant firminio įmonės blanko, patvirtinantį kliento pareigas įmonėje, kuri yra sudariusi
sutartis su Baltarusijos įmone;
pažyma iš Sodros.

**Pastaba: būtina pateikti tikslius duomenis pas ką vykstate: privataus asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas.
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VIZOS Į KINIJĄ
Konsulate dokumentai priimami antradieniais ir ketvirtadieniais.
Reikalingi dokumentai vizai gauti:
 Galiojantis pasas.
 1 nuotrauka.
 Aviabilietų originalai ir kopijos.
Vizos tipas
1-kartinė 3 mėn.
2-kartinė 3 mėn.

Per 3 – 4 d.d.
Antradienis – ketvirtadienis
Ketvirtadienis – antradienis
128 €
138 €

Per 6 d.d.
Antradienis – antradienis
Ketvirtadienis – ketvirtadienis
102 €
112 €

VIZOS Į INDIJĄ
Vizai forminti reikalinga: Pasas (galiojantis mažiausiai 6 mėn. po vizos galiojimo pabaigos), 2 foto
(spalvotos), lėktuvo bilietų rezervacijos kopija

1-kartinė. 3 mėn.

Per 4 savaites
116 €
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VIZOS Į KAZACHSTANĄ
Reikalingi dokumentai vizai gauti:









Pasas, galiojantis mažiausiai 3 mėn. po vizos galiojimo pabaigos.
1 nuotrauka (3,5x4,5 spalvota, matinė,baltame fone).
Pase turi būti ne mažiau nei 3 laisvi puslapiai įklijuoti vizai (į „Kitus įrašus“ ar „Paso galiojimas“
vizos neklijuojamos).
Užsakant vizą vaikams iki 16 m. reikia pateikti gimimo liudijimo kopiją, abiejų tėvų pasų kopijas.
Kazachstano vizos neperklijuojamos į naujus pasus.
Trečiadieniais konsulatas nedirba. Ši diena neįskaitoma į vizos forminimo laiką. Užsakymo
diena neįskaitoma, skaičiuojama nuo sekančios dienos.
Metiniai vizai gauti reikalinga pažyma iš partnerių KZ.
Viza įsigalioja praėjus 7 dienom nuo vizos gavimo dienos.

1-kartinė turistinė iki 30 d.
2-kartinė turistinė iki 60 d.
1-kartinė privati,tarnybinė iki 30 d.
1-kartinė tarnybinė iki 90 d.
2-kartinė tarnybinė iki 90 d.
3-kartinė tarnybinė iki 90 d.
Daugkartinė 6 mėn.
Daugkartinė 12 mėn.
2-kartinė tranzitinė
1-kartinė tranzitinė
Vaikams iki 16 m. 1-kartinė turistinė
iki 30 d.
Vaikams iki 16 m. 2-kartinė turistinė
iki 60 d.

Per 7 d.d
73 €
115 €
78 €
115 €

Per 12 d.d.

180 €
200 €
281 €
335 €
55 €
44 €
43 €
64 €
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VIZOS Į UZBEKISTANĄ
Reikalingi dokumentai: 1. pasas, galiojantis mažiausiai 6 mėn. po vizos galiojimo pabaigos
2. viena spalvota nuotrauka baltame fone
3. anketiniai duomenys: sutuoktinio vardas, pavardė, gimimo data; jei žmogus turi giminaičių
Uzbekistane, reikia nurodyti jų vardus, pavardes ir giminystės ryšį; jei žmogus ankščiau buvo
Uzbekistane, nurodyti kada; jeigu žmogus gimęs Uzbekistane, reikia pažymos iš migracinės tarnybos nuo kada gyvena Lietuvoje ir turi LR pilietybę. Pažyma turi būti išversta į rusų kalbą ir patvirtinta notaru.

1-kartinė turistinė iki 7 d.
1-kartinė turistinė iki 14 d.
1-kartinė turistinė iki 30 d.

Per 7-8 d.d.
210 €
225 €
285 €

Per 10-12 d.d.
185 €
195 €
235 €

VIZOS Į TADŽIKISTANĄ
Reikalingi dokumentai vizai gauti:
 Pasas, galiojantis mažiausiai 6 mėn. po vizos galiojimo pabaigos.
 2 spalvotos nuotraukos.
 Lėktuvo bilietų rezervacijos kopija, viešbučio rezervacija .

1-kartinė turistinė iki 7 d.
1-kartinė turistinė iki 14 d.
1-kartinė turistinė iki 30 d.

Per 5-6 d.d.
160 €
165 €
170 €

Per 8-10 d.d.
130 €
135 €
140 €
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Baltarusijos vizų kainos užsienio šalių piliečiams
(negalioja Lietuvos piliečiams, taip pat išskyrus D. Britanijos, Vengrijos, Maltos, Serbijos,
Slovėnijos, Slovakijos, JAV, Čekijos, Japonijos piliečius)
Vizai gauti reikalingas pasas (kuriame ne mažiau kaip 1 laisvas puslapis įklijuoti
vizą; į „kitus įrašus“ ar „paso galiojimas“ vizos neklijuojamos), spalvota
nuotrauka, draudimas, bei duomenys pagal anketą.
Pasas turi galioti mažiausiai 3mėn. po vizos galiojimo pabaigos, pasas turi būti
tvarkingas.
Baltarusijos vizos neperklijuojamos į naujus pasus.
Nurodyti pas ką vyksta. Jei:
Privatus asmuo – tikslus adresas, telefonas ir vardas, pavardė.
Juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, adresas, telefonas.

1-kartinė (iki 30d.)
2-kartinė (iki 30d.)
Daugkartinė viza 1 mėn.
Tranzitas 1-kartinis
Tranzitas 2-kartinis
Daugkartinis tranzitas

Per 5 d.d.
80 €
110 €
142 €
42 €
52 €
62 €

Per 2 d.d
140 €
220 €
268 €
62 €
82 €
102 €

Vizų kaina D. Britanijos, Vengrijos, Maltos, Serbijos, Slovėnijos, Slovakijos, JAV, Čekijos,
Japonijos piliečiams pagal atskirą užklausimą.
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