
Tam, kad gautumėte daugkartinę Tadžikijos vizą, reikės viešbučio / hostelio rezervacijos. Rezervuokite 

viešbutį / hostelį, kurie leidžia atšaukti rezervaciją. Pavyzdžiui, Booking.com galite rezervuoti Topchan 

Hostel Dushanbe, pasirinkę variantą su atšaukimo galimybe. Gavę patvirtinimą el. paštu, jį išsisaugokite 

pdf formatu (naudokite pdf printerį) arba tiesiog išsisaugokite kaip paveiksliuką (screenshot) – šį 

dokumentą reikės prisegti pildant vizos anketą internetu. Taip pat turėkite išsispausdinę popierinį 

rezervacijos patvirtinimą oro uoste – niekas netikrins, ar tikrai ten apsistosite - tiesiog formalumas. Gavę 

vizos patvirtinimą, viešbučio / hostelio rezervaciją booking.com atšaukite, kad netektų mokėti. 

 

 



Eikite į https://www.visa.gov.tj/index.html užpildyti vizos anketą. Atsidariusiame lange spauskite „Start“: 

 

 

Toliau atsidariusiame lange užpildykite laukus kaip parodyta žemiau. Būtinai pasirinkite „Multiple“ 

entries, tai reiškia daugkartinį įvažiavimą į šalį: 

 

 

https://www.visa.gov.tj/index.html


Įrašykite savo duomenis: vardą, pavardę, lytį (female – moteris, male – vyras), šeimyninę padėtį (single – 

nesusituokęs, married – susituokęs), gimimo datą, gimimo miestą, gimimo šalį, pilietybę, telefono 

numerį ir namų adresą: 

 

Toliau įveskite savo el.paštą (abiejuose laukuose vertės turi sutapti), įveskite savo paso duomenis, 

išdavimo šalį ir galiojimo datas (žemiau duomenys tik pavyzdiniai):  

 



Toliau įveskite savo atvykimo datą (gali būti keliomis dienomis anksčiau nei reali atvykimo data – viza 

galios mėnesį), lauke “Address in Tajikistan” įveskite savo rezervuoto viešbučio / hostelio adresą (pvz., 

Topchan Hostel Dushanbe, 32 Ayni Street, Dushanbe, 734000, Tajikistan). 

Toliau nurodykite kontaktinį asmenį – NIYOZKUL NEGMATOV, jo telefoną (+992935889668) ir jo adresą: pr. 

RUDAKI 24 A PENDZIKENT SOGDINSKAJA obl. RESPUBLIKA TADZIKISTAN (informacija iš zygis.info puslapio). 

Toliau į visus klausimus atsakykite neigiamai (klausiama, ar neturite kriminalinių įrašų ir pan), uždėkite 

paukščiuką patvirtindami duomenų tikrumą ir dar vieną paukščiuką, patvirtindami, kad nesate robotas: 

 

Spausite Next Step. 

  



Kitame lange reikės įkelti viešbučio rezervaciją ir skenuotą paso kopiją / paso kopijos nuotrauką. 

 

Pvz., mano rezervacija atrodo taip:  

Topcah hostel 

reservation.pdf   

Failo dydis turi būti nedidelis, kitaip gausite klaidą, kad failas per didelis. Spausti next step. Dėmesio: 

neįkėlus dviejų dokumentų, neleis pereiti į kitą žingsnį. 

 

Toliau ekrane pasirodys anketa su užpildytais duomenimis, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir 

spauskite „Next step“.  

 

 

  



Paskutiniame žingsnyje reikės sumokėti dokumentų administravimo mokestį – 5 USD, o oro uoste – dar 

25 USD (turėkite daugiau dolerių, bent 50-60 USD, nes kaina gali būti ir didesnė). Įveskite kreditinės 

kortelės numerį. Spauskite Submit. Patikrinkite, ar gavote patvirtinimą el. paštu. Dar po 5 darbo dienų 

turėtumėte gauti patvirtinimą el. paštu. Dėl visa ko, oro uoste galite turėti ir paso nuotrauką, nors tokio 

reikalavimo niekur nerašo. 

 

 

Atskridę į Dušanbė, jokiu būdu nestokite į eilę prie pasų kontrolės – pradžioje Jums reikia, kad į pasą 

įklijuotų vizą. Susiraskite bet kokį pareigūną ir sakykite, kad jums reikalinga Visa on arrival, kad nukreiptų 

pas atsakingą darbuotoją, kuris tą vizą Jums suteiks. Turėkite išsispausdinę patvirtinimą, kurį gausite el. 

paštu, viešbučio rezervaciją, 50-60 USD ir dėl visa ko – paso nuotrauką (ji turėtų būti nebūtina). 


