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Kas domina grįžtančiuosius lietuvius? 
Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai? 

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ 

koordinatorė Emilija Oleškevič



Kas yra „Renkuosi Lietuvą“?

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ įkurtas 
2015 metais bendradarbiaujant Tarptautinei migracijos 
organizacijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 

Tikslas – vieno langelio principu informuoti ir konsultuoti į 
Lietuvą grįžtančius lietuvius ir atvykstančius užsieniečius.



Nemokamos asmeninės 
konsultacijos grįžtantiems bei 
užsieniečiams lietuvių, rusų ir anglų 
kalbomis.

renkuosilietuva.lt

Tawk.to, telefonu, el. paštu, 
Skype, Facebook, gyvai 

informaciniai leidiniai, 
brošiūros bei video.

koordinatorių tinklas regionuose

http://www.renkuosilietuva.lt/


Atmintinės grįžtantiems svarbiausiomis temomis

spausdintos bei internete 

atnaujinamos bei platinamos 



Partneriai specializuotos institucijos bei užsienio lietuvių bendruomenės. 
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Auga atsakytų užklausų skaičius

* 2020 m. duomenys už sausio-spaliomėn.
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Kategorijos

Užsieniečiai Lietuvoje Socialinės garantijos

Dokumentai Grįžimas gyvenimas Lietuvoje

Grįžimas / gyvenimas Lietuvoje

Pirmieji žingsniai

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Socialinės garantijos

Nedarbo išmokos

Parama nepasiturintiems 

Užsieniečiai Lietuvoje

Leidimai gyventi

Užsieniečių įdarbinimas

Dažniausiai užduodami klausimai



„Esu grįžęs iš emigracijos 🙂 nuo ko 
reiktų pradėti ? Gyvenamosios 
vietos deklaravimas?
Registracija Užimtumo tarnyboje?

Karolis, grįžo iš Vokietijos

„Jėė, nuostabu! Labai ačiū! Norėjau labai padėkoti visai 
renkuosilietuva.lt komandai - be jūsų tikrai nebūtume 
taip sėkmingai atvykę į Lietuvą, susituokę. Žmona gavo 
LLG, susirado puikų darbą Vilniuje. Labai nuoširdžiai Jums 
dėkojam!“

Jonas, grįžo iš JK

„Laba diena, kur galėčiau rasti 
informaciją, kokia pagalba priklauso 
vaikui, pradėjusiam lankyti lietuvišką 
mokyklą? Mano sūnus beveik nekalba 
lietuviškai ir pradėjo eiti į 5 klasę.“

Akvilė, grįžo iš Belgijos

„Dėkoju už tokią išsamią 
informaciją, tikrai labai man 

padėjote. Būtinai kreipsiuosi jei 
dar iškils kokių klausimų ar 

neaiškumų.“

Živilė, grįžo iš JK

http://renkuosilietuva.lt/


Nuo ko pradėti grįžtant į Lietuvą?

Kokius dokumentus parsivežti grįžtant iš užsienio?

Kaip deklaruoti gyvenamąją vietą?

Kas svarbu, grįžtant su vaikais?

Kokia pagalba teikiama grįžtant su vaiku, nekalbančiu lietuviškai?

Ar mano vaikas gali turėti dvigubą pilietybę?

Kokias išmokas galiu gauti grįžęs?

Kaip su sveikatos draudimu?

Kokių dokumentų reikia mano šeimos nariams užsieniečiams?



Pirmieji žingsniai Lietuvoje

1. Apgalvokite, kur gyvensite.

2. Ieškokite darbo dar iki grįžimo.

3. Pasirūpinkite vaikų adaptacija.

4. Gaukite reikiamus dokumentus.

5. Informuokite Ispaniją apie savo išvykimą (savivaldybę, 
švietimo įstaigą).

6. Grįžus deklaruokite gyvenamąją vietą Lietuvoje.

7. Atsidarykite lietuvišką banko sąskaitą.

8. Pasirūpinkite PSD.

9. Užsiregistruokite sveikatos priežiūros įstaigoje.



Kokius dokumentus parsivežti?

1. Dokumentus, liudijančius jūsų darbo 
laikotarpius ir darbo santykius:

darbo sutartį, algalapius

U1 formą

U2 formą

2. Socialinių įmokų mokėjimo 
dokumentus:

Socialinio draudimo pažymėjimą su 
numeriu

Nacionalinio draudimo įmokų dokumentą

3. Dokumentus apie vaikų užsienyje 
pabaigtą ugdymo programą ar 
jos dalį; pažymą iš lietuviškos 
mokyklėlės (jei tokią lankė)

4. Dokumentus, reikalingus leidimui 
gyventi (užsieniečiams)

5. Jeigu išliekate draustas 
Ispanijoje: S1/S2 formas 





Daugiau informacijos ieškokite:

www.renkuosilietuva.lt

RenkuosiLietuva

http://www.renkuosilietuva.lt/
https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/

