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Kas domina grįžtančiuosius lietuvius? 

Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai? 

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ 

konsultantė Viktorija Antonenkova



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 bei 
atvykstančius užsieniečius.

Kas yra „Renkuosi Lietuvą“? 



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

renkuosilietuva.lt

gyvi pokalbiai per Live Chat, telefonu, 
asmeniniai susitikimai 

atsakymai el. paštu, Skype, Facebook 
Messenger 

Kaip konsultuojame

http://www.renkuosilietuva.lt/


Atmintinės grįžtantiems svarbiausiomis 
temomis

spausdintos bei internete

atnaujinamos bei platinamos

Informaciniai leidiniai bei video

renkuosilietuva.lt/lt/leidiniai/

renkuosilietuva.lt/lt/migrantu-istorijos/

Youtube IOM Vilnius kanalas

Koordinatorių tinklas regionuose

renkuosilietuva.lt/lt/regionai/

https://www.renkuosilietuva.lt/lt/leidiniai/
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/migrantu-istorijos/
https://www.youtube.com/channel/UCFt038m1fIj1raHxhnUqbGw
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/regionai/
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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



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?



Prieš išvykimą, gaukite reikiamus dokumentus.

Deklaruokite išvykimą iš užsienio valstybės, kurioje gyvenote.

Grįžus deklaruokite gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Pirmieji žingsniai grįžtant į Lietuvą



Atsidarykite lietuviškąją banko sąskaitą.

Pasirūpinkite privalomuoju sveikatos draudimu (PSD).

Pasirinkite sveikatos priežiūros įstaigą ir joje prisiregistruokite.

Pirmieji žingsniai grįžtant į Lietuvą



Kokius dokumentus parsivežti grįžtant iš 
užsienio?

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

U1 formą (pažyma, reikalinga nedarbo draudimo 
stažui sumuoti);

U2 formą (pažyma, reikalinga norint nedarbo 
socialinio draudimo išmokos mokėjimą eksportuoti 
į kitą ES/EEA šalį);

P60 ar P45 formas;

darbo sutartį;

algalapius ar pažymą apie uždarbį;

pensininko pažymėjimą (jeigu jau esate išėjęs į 
pensiją).



Kur kreiptis dėl pažymų išdavimo:

U1 – JK žinoma kaip Statement of National Insurance Contributions –
išduoda HMRC (HM Revenue & Customs) – prašymą formai gauti galima 
užpildyti internetu, per Government Gateway portal arba paštu;

U2 – išduoda Jobcentre Plus, kuriame užsiregistruosite (svarbu žinoti, kad 
Universal Credit į Lietuvą perkelti negalima – tik tai JSA (Jobseeker's
Allowance);

P45 forma – gaunate kiekvieną kartą, kai keičiate darbdavį;

P60 forma – gaunate kartą per metus (Tax Year pabaigoje, balandžio
mėnesį);

Jei grįžtate į Lietuvą ir norite susigrąžinti permokėtus mokesčius – reikia 
užpildyti formą P85 internetu arba paštu (tuomet gausite cheque
atitinkamai sumai iš HMRC);

Jei nurodysite, kad išvykstate iš JK, šias formas jums HMRC gali atsiųsti ir į 
Lietuvą 

Kokius dokumentus parsivežti grįžtant iš 
užsienio?

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-statement-of-national-insurance-contributions-ca3916
https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85


Socialinių įmokų mokėjimo dokumentus, pvz.:

E104 forma arba S041 formos pažyma – ligos, 
motinystės, invalidumo ir mirties atvejais. 
Šioje pažymoje nurodoma, kokias įmokas 
mokėjote šalyje, kurioje gyvenote ir dirbote. 
Pažymą turite pateikti „Sodrai“.

S1 forma (naudinga, jeigu gyvensite Lietuvoje, 
tačiau dirbate ir/ar esate draustas kitoje ES šalyje) 
ar S2 forma (pravers, jeigu grįžtate į Lietuvą 
planiniam gydymui);

Europos sveikatos draudimo kortelę (European 
Health Insurance Card EHIC);

Dokumentus, įrodančius vaikų užsienyje pabaigtą 
ugdymo programą ar jos dalį;

Dokumentus, reikalingus leidimui gyventi (jeigu 
grįžtate su šeimos nariais užsieniečiais).

Kokius dokumentus parsivežti grįžtant iš 
užsienio?

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-ehic-european-health-insurance-card/


Kada ir kaip sugrįžus deklaruoti 
gyvenamąją vietą Lietuvoje?

Deklaruoti gyvenamąją vietą reikia per 1 
mėn. nuo atvykimo į Lietuvą dienos.

Deklaruoti gyvenamąją vietą galima dviem 
būdais:

- seniūnijoje atvykstant asmeniškai arba 

- internetu „Elektroninių valdžios vartų” (E-
Government Gateway) interneto svetainėje 
(prisijungus per el. bankininkystę)

epaslaugos.lt

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=5cc606e7-9c56-4ea3-bb37-18195803abb1


Kas svarbu, grįžtant su vaikais?

Ikimokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) 
pageidavimu gali būti teikiamas vaikams nuo 
gimimo iki 5 metų (imtinai). 

Ikimokyklinis ugdymas paprastai vykdomas 
darželiuose, taip pat gali būti bendrojo 
ugdymo mokyklose, universaliuose 
daugiafunkciuose centruose ar kitose 
įstaigose, turinčiose leidimą tokiai programai 
vykdyti. 

Savo vaikams galite parinkti valstybinę ar 
nevalstybinę (privačią) ikimokyklinio ugdymo 
įstaigą.

Kiekviena savivaldybė turi savo nustatytą tvarką, 
pagal kurią prašymams gali būti suteikiamas 
pirmumas, t. y. prašymai „surikiuojami“ į eilę. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos 
Lietuvoje vykdomos lietuvių kalba. 

Jūsų pageidavimu bei susidarius pakankamam 
norinčiųjų skaičiui, darželiuose, kurių nuostatose 
įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, 
ugdymas gali būti vykdomas rusų, lenkų kalbomis. 



Kas svarbu, grįžtant su vaikais?

Vaikų registracijos į darželį reikalavimai:

Kad vaiko ir bent vieno iš tėvų gyvenamoji vieta būtų 
deklaruota Lietuvoje;

Prašymai vaiką skirti į darželį vykdomi pagal savivaldybų 
nutatytą tvarką ir miestuose, kaip Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda – internetu, per elektroninę sistemą;

Priėmimo tvarka į privačius darželius vykdoma 
individualiai suderinus su darželio administracija;

Prašymą priimti vaiką į darželį, jei pateikiant internetu, 
reikia pildyti prisijungus per el.valdžios vartus; 

Vaikui registracijai į darželį reikalingi dokumentai:

- prašymas primti vaiką į darželį;

- sveikatos pažymėjimas (šeimos gydytojo ir odontologo).



Kas svarbu, grįžtant su vaikais?
Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką kiekvienai 
valstybinė mokyklai yra privaloma iš užsienio 
grįžusiems lietuvių vaikams suteikti papildomas 
lietuvių kalbos pamokas, sudaryti išlyginamąsias 
klases ir išlyginamąsias mobilias grupes bei 
individualią mokymosi programą. 

Lietuvoje veikia tautinių mažumų mokyklos, 
kuriose ugdymo procesas vykdomas rusų, lenkų, 
baltarusių kalbomis. 

Taip pat Lietuvoje yra tiek privačių, tiek valstybinių 
mokyklų, kuriose vykdomas sustiprintas užsienio 
kalbos mokymas arba dvikalbis ugdymas.

Tokiose mokyklose įvairaus amžiaus vaikams dalis 
pamokų vedama anglų, prancūzų ar vokiečių 
kalbomis 

Kaip iš užsienio sugrįžusiam vaikui pradėti 
mokytis Lietuvos mokykloje?

Pasirinkus pageidaujamą mokyklą, būtina pateikti 
prašymą;

mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą -

liudijantį apie užsienyje baigtą ugdymo programą 
ar jos dalį; 

jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą (reikalavimas 
vertimą tvirtinti notariškai priklauso nuo kiekvienos 
mokyklos vidaus tvarkos); 

kitus priėmimo į mokyklą tvarkoje nustatytus 
dokumentus. 



Vilnius Kaunas

Vilniaus lietuvių namai
Vilniaus A. Puškino mokykla
Vilniaus Baltupių progimnazija
Vilniaus "Juventos" gimnazija

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Kauno rajonas Klaipėda

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija
Klaipėdos Vitės progimnazija
Klaipėdos „Vyturio‟ progimnazija
Klaipėdos „Žaliakalnio‟ gimnazija

Šiauliai Mažeikiai

Šiaulių „Sandoros" progimnazija
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
Šiaulių „Santarvės‟ gimnazija
Šiaulių Medelyno progimnazija

Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla
Mažeikių „Ventos‟ progimnazija

Panevėžys Marijampolė

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Marijampolės „Ryto‟ pagrindinė mokykla

Alytus Tauragė

Alytaus Likiškėlių progimnazija Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla

Mokyklos, turinčios patirties priimant iš emigracijos grįžtančius vaikus

* Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenys

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/vilniaus-lietuviu-namai
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/puskino-mokykla
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/baltupiu-progimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/juventos-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/a-puskino-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/dobkeviciaus-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/jablonskio-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/b-buraco-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/vites-progminazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/vyturio-progimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/zaliakalnio-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/sandoros-progimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/s-daukanto-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/santarves-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/medelyno-progimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/pavasario-mokykla
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/ventos-progimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/zemkalnio-gimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/lipniuno-progimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/ryto-mokykla
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/likiskeliu-progimnazija
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas/jovaro-mokykla


Vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos 
Respublikos piliečiai, gimdamas įgyja Lietuvos 
Respublikos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų. Jeigu vaikas 
gimė mišrioje šeimoje ir vienas iš tėvų yra Lietuvos 
pilietis, o kitas – užsienio šalies pilietis, vaikas 
dažnais atvejais gali turėti dvigubą pilietybę. 

Apie užsienyje gimusį vaiką būtina informuoti 
Lietuvos institucijas, tai yra, vaiko gimimą privalu 
įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės 
metrikacijos įstaigoje. Gimimas įtraukiamas į 
apskaitą nepriklausomai nuo vaiko pilietybės. 

Ar vaikas gali turėti dvigubą pilietybę?



Jeigu Jūsų vaikas Jungtinės Karalystės pilietybę įgijo 
gimdamas, kartu su pranešimu ir asmens tapatybę 
patvirtinančiais dokumentais turite pateikti:

1. Tėvo arba motinos Jungtinės Karalystės pasą, galiojusį 
vaiko gimimo metu.

2. Jeigu nei vienas iš tėvų nėra Jungtinės Karalystės 
pilietis - HM Passport Office išduotą pažymą, 
patvirtinančią, kad Jūsų vaikas įgijo Jungtinės Karalystės 
pilietybę gimimu. Ši pažyma turi būti išversta į lietuvių 
kalbą (ambasada vertimų paslaugų neteikia ir vertimų 
tikrumo netvirtina).

Ar vaikas gali turėti dvigubą pilietybę?

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-office


Kokias išmokas galiu gauti grįžęs?

Nedarbo išmoka Jums priklauso, jeigu jūs:

jūsų paskutinė darbovietė buvo registruota 
Lietuvoje 

buvote draudžiamas nedarbo socialiniu 
draudimu Lietuvoje, tai yra dirbote ir Jūs pats 
ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio 
draudimo įmokos;

registravotės Užimtumo tarnyboje ir Jums 
buvo suteiktas bedarbio statusas;

iki įsiregistravimo UŽT turite ne mažesnį kaip 
12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per 
paskutinius 30 mėnesių.

Nedarbo išmokų perkėlimas

Išmokos bus mokamos Lietuvoje (ne ilgiau nei 3 mėn.), 
jei: 

šalyje, iš kurios atvyksta į Lietuvą, šis asmuo turėjo 
teisę į nedarbo išmokas

nedarbo išmoka asmeniui buvo skirta ne anksčiau 
nei prieš 4 savaites iki prašymo perkelti nedarbo 
išmoką pateikimo dienos

prieš išvykdamas, asmuo tos šalies užimtumo 
tarnybos paprašė išduoti leidimą perkelti bedarbio 
pašalpą (NSDI išmokos eksporto dokumentą U2 
PD)

grįžęs į Lietuvą asmuo per 7 dienas užsiregistruoja 
Užimtumo tarnyboje ir vykdo jos nurodymus. 



Motinystės/tėvystės išmoka Jums priklauso, jeigu jūs:

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas gauti 
gali tie, kurie turi sukaupę pakankamą ligos ir 
motinystės socialinio draudimo stažą. Minimalus 
draudimo stažas – 12 mėnesių per paskutinius dvejus 
metus.

Svarbu tai, jog paskutinė darbovietė turi būti 
Lietuvoje.

Norint gauti šia išmokas, reikia internetu, paštu ar 
atvykstant asmeniškai kreiptis į teritorinį „Sodros“ 
skyrių pagal savo gyvenamąją vietą.

Kokias išmokas galiu gauti grįžęs?



Kaip grįžus iš užsienio yra skiriama ir mokama 
pensija?

Senatvės pensiją galite gauti, jei:

Jums sukako senatvės pensijos amžius IR

turite minimalų 15 metų socialinio pensijų 
draudimo stažą.

Nustatant asmens teisę į pensiją, 
atsižvelgiama ir į kitoje valstybėje narėje įgytą 
stažą.

Kiekviena valstybė narė mokės tik už stažą, 
įgytą toje valstybėje narėje.

Suma priklausys nuo draudimo kiekvienoje 
valstybėje narėje trukmės ir nuo atitinkamoje 
valstybėje narėje nustatytų pensijos 
apskaičiavimo taisyklių.

Pensijų skyrimo, perkėlimo ir kt. klausimus 
Lietuvoje administruoja „Sodra“. 



Sveikata ir privalomasis sveikatos draudimas

Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, 
galioja privalomasis sveikatos draudimas 
(PSD). 

PSD įmokas turi mokėti visi nuolatiniai 
Lietuvos gyventojai (išskyrus jei už juos PSD 
įmokas sumoka darbdavys arba valstybė). 

Savarankiškai besidraudžiantys asmenys 
kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 
paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. 
dydžio PSD įmokas nuo minimalaus mėnesio 
atlyginimo (2020 m. jis siekia 607 eurus, tad 
PSD įmokos dydis – 42,37 Eur).

Apdraustiesiems valstybė garantuoja nemokamą 
sveikatos priežiūrą valstybinėse ir savivaldybių 
sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus, kai tam tikri 
tyrimai ar procedūros nėra apmokami iš 
Valstybinės ligonių kasos (VLK) biudžeto) bei 
privačiose įstaigose, sudariusiose sutartis su 
teritorinėmis ligonių kasomis. 

Tuo tarpu privalomojo sveikatos draudimo 
neturintys asmenys už sveikatos priežiūros 
paslaugas privalo susimokėti patys.



Kokių dokumentų reikia mano šeimos 
nariams užsieniečiams?

ES ir EEA piliečiai gali atvykti ir būti Lietuvoje 3 
mėnesius be papildomų kelionės dokumentų. 

Šių šalių piliečiai gali gauti pažymėjimą, suteikiantį 
teisę laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu:

Atvyksta į Lietuvą dirbti pagal darbo sutartį 
arba užsiimti individualia veikla;

Atvyksta į Lietuvą studijuoti arba mokytis; 

Atvyksta gyventi į Lietuvą ir turi pakankamai 
išteklių čia pragyventi.

Pateikti dokumentus dėl ES teisės laikinai gyventi 
pažymėjimo ar ES šeimos nario kortelės reikia:

Internetu, per Lietuvos migracijos informacinę 
sistemą MIGRIS

Teisė laikinai gyventi patvirtinantis pažymėjimas 
galioja 5 metus.

Dokumentų sąrašą galite rasti Migracijos 
Departamento tinklapyje.

https://www.migracija.lt/app/auth/login
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-teis%C4%97s-laikinai-gyventi-pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85


Parama būstui įsigyti

Parama jaunoms šeimoms pirmajam būstui 
įsigyti regionuose

Šį parama yra skirta pirmajam būstui jaunai šeimai įsigyti 
regione;

Jauna šeima, kurioje abu sutuoktiniai arba vienas vaiką 
auginantis tėvas ar mama yra ne vyresni kaip 36 metų;

Norintys gauti subsidiją turi būti deklaravę gyvenamąją 
vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos 
nedeklaravusių žmonių apskaitą; 

Jaunoms šeimoms siūlomos tokios subsidijos:

neauginančioms vaikų – 15 proc.;

auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;

auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;

auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Parama būstui įsigyti visoje Lietuvoje

Kas gali gauti šią paramą

jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų 
(įvaikių) – apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš 
dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito 
likučio) sumos;

šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs –
apmokama 10 procentų kredito sumos;

šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių) –
apmokama 20 procentų kredito sumos; 

buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems 
sukanka 36 metai, ar jų šeimos – apmokama 20 procentų 
kredito sumos; 

neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, –
apmokama 20 procentų kredito sumos.



Praėjus pereinamajam laikotarpiui, nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuva 
JK išduotus vairuotojo pažymėjimus keis žemiau nurodytomis 
sąlygomis. 

Pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis bus keičiami vairuotojo 
pažymėjimai, yra teisės vairuoti įgijimo data. 

Jei teisę vairuoti JK įgijote iki 2020 m. gruodžio 31 d. – egzaminų 
laikyti nereikės

Jei teisę vairuoti JK įgijote po 2020 m. gruodžio 31 d. – vairuotojo 
pažymėjimas bus keičiamas kaip išduotas trečiojoje šalyje

Jei teisę vairuoti Jungtinėje Karalystėje įgijote po 2020 m. gruodžio 
31 d., tuomet grįžus gyventi į Lietuvą pasikeisti jį galėsite tik išlaikę 
teorijos ir praktikos egzaminus (vairavimo mokyklos mokymų baigti 
nereikia).

Vairuotojų pažymėjimai



Šiuo metu naudotoms transporto priemonėms, registruotoms ES šalyse, 
Šveicarijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine ir Islandijoje, atitikties įvertinimas 
nėra taikomas. 

Praėjus pereinamajam laikotarpiui, nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuva iš JK 
importuotas transporto priemones registruos šiomis sąlygomis:

- Pagrindiniu kriterijumi, kuriuo remiantis bus registruojamos transporto 
priemonės, taps transporto priemonės įsigijimo data.

- Jei transporto priemonė įsigyta po 2020 m. gruodžio 31 d. – transporto 
priemonė bus registruojama kaip iš trečiųjų šalių.

Dešiniavairių registracijai – papildomi reikalavimai.

Norint Lietuvoje įregistruoti tokią transporto priemonę, būtina sumontuoti 
netiesioginio matymo įrangą ir pateikti ekspertizės pažymą, kuri patvirtintų 
minėtos įrangos sumontavimą.

Transporto priemonių registracija



www.renkuosilietuva.lt

Lietuvių, Anglų bei Rusų kalba

Per „Live Chat“ funkciją mūsų 
tinklapyje

Email: renkuosilietuva@iom.int

RenkuosiLietuva

Nemokamos konsultacijos linijos:

+44-8000-318-521 (nemokama linija 
skambinant iš JK)

8-800-22-9-22 (skambinant iš Lietuvos)

+370-5-25-14352 (skambinant iš 
užsienio)

Skype: Migracijos informacijos centras

Adresas: A. Jakšto g. 12, Vilnius

Kaip su mumis susisiekti

http://www.renkuosilietuva.lt/
mailto:renkuosilietuva@iom.int
https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/

