
  

Vizų klasifikacija Kaina €, kai vizos darymo laikas 

2-3 d.d.  6-8 d.d. 

1-kartinė turistinė LR piliečiams (iki 7 dienų) 71 45 

1-kartinė privati LR piliečiams (iki 30 dienų) 66 40 

2-kartinė privati LR piliečiams (iki 30 dienų) 86 51 

Daugkartinė privati LR piliečiams (iki 30 dienų) 136 76 

1-kartinė turistinė grupinė LR piliečiams (iki 10 dienų) (grupė - nuo 6 

asmenų) 

  27 

Tranzitas (1-kartinė) LR piliečiams 36 25 

Tranzitas (2-kartinė) LR piliečiams 46 30 

Tranzitas (daugkartinė) LR piliečiams, turint pagrindą 87 50 

Tranzitas (daugkartinė - 3 mėn.) LR piliečiams, vykstantiems į Ukrainą 87 50 

Užsieniečiams 1-kartinė turistinė (su leidimu gyventi LR) 144 84 

Tranzitas užsienio piliečiams (1-kartinė) 141 81 

Tranzitas užsienio piliečiams (2-kartinė) 146 86 

Tranzitas užsienio piliečiams (daugkartinė) 151 91 

3 mėnesių daugkartinė viza (giminystės ryšiai) 138 78 

6, 12 mėnesių daugkartinė viza (giminystės ryšiai) 141 80 

1-kartinė viza (kapų lankymas)   15 

1-kartinė turistinė vaikams iki 6 metų (iki 30 dienų)   15 

Tranzitas vaikams iki 6 metų   15 

APLANKYKITE BALTARUSIJĄ BE VIZŲ! 

Baltarusijos valdžios nutarimu, nuo 2016 metų spalio mėnesio per 

Raigardo ir Švendubrės postus su Lietuva, Baltarusija ėmė taikyti bevizį 

režimą. Norint nukeliauti į Baltarusiją, jums tereikia pateikti mums savo 

galiojančio asmens dokumento (paso) kopiją, bei pasakyti mums savo 

planuojamos kelionės datas. Viskuo kitu pasirūpinsime mes! 

Bevizis režimas taikomas, vykstant į Augustavo kanalą, Gardino miestą ir 

jo rajoną, Bresto miestą ir jo rajoną. Vizito šioje Baltarusijos teritorijoje 

laikotarpis negali viršyti 10 dienų. 
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Sutrumpinimai: d.d. - darbo dienos; LR - Lietuvos Respublika. 

 

Būtini dokumentai: 

 Asmens dokumentas - pasas. Pasas turi galioti 3 mėn. (grupinė viza) ir 6 mėn. (individuali viza) po vizos galiojimo 

pabaigos, pase turi būti du laisvi puslapiai "Vizos". Vaikams iki 16 metų būtina pateikti gimimo liudijimo originalą ir 
abiejų tėvų pasų kopijas. 

 1 spalvota matinė nuotrauka baltame fone, veidas turi užimti 70-80% nuotraukos ploto (atitinkanti dabartinį 

amžių). 

 Draudimas. Draudimas vykstantiems į Baltarusiją privalomas visiems. Mokamas papildomai.  

 Norint gauti turistinę vizą į Baltarusiją, papildomai reikalinga pateikti apmokėtą viešbučio rezervaciją. 

 



Pastabos: 

 Asmenims virš 65 metų nuolaidos netaikomos. 

 Užsakant privačią vizą, privaloma nurodyti: vardą, pavardę, adresą Baltarusijoje ir tel. Nr. asmens, pas kurį 
vykstama. 

 Vizos pradedamos daryti kitą dieną po dokumentų pateikimo. 

 Vaikams nuolaidos taikomos tik iki 14 metų. 

 Konsuliniai vizų mokesčiai dažnai keičiasi, kainas būtina pasitikslinti biure. 

 

Daugiau informacijos: tel.: +370 5 2724805, el. paštas vilnius@kiveda.lt 

 

mailto:vilnius@kiveda.lt

