Migracijos Informacijos Centras

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.

Kaip konsultuojame
Nemokamos asmeninės konsultacijos
grįžtantiems bei užsieniečiams lietuvių,
rusų ir anglų kalbomis.
renkuosilietuva.lt
gyvi pokalbiai Tawk.to, telefonu,
asmeniniai susitikimai

atsakymai el. paštu, Skype, Facebook
Messenger

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/

Partneriai specializuotos institucijos bei užsienio lietuvių bendruomenės
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Dažniausiai užduodami klausimai
Grįžimas / gyvenimas Lietuvoje

Kategorijos

Pirmieji žingsniai
Gyvenamosios vietos deklaravimas

Socialinės garantijos
Nedarbo išmokos
Parama nepasiturintiems

Užsieniečiai Lietuvoje
Leidimai gyventi
Užsieniečių įdarbinimas

Užsieniečiai Lietuvoje

Socialinės garantijos

Dokumentai

Grįžimas gyvenimas Lietuvoje

Kas domina grįžtančiuosius lietuvius?
Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai?
Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“
konsultantė Viktorija Antonenkova

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 grįžtant į Lietuvą
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.

Kokius dokumentus parsivežti grįžtant iš
užsienio?
Dokumentus, liudijančius jūsų darbo laikotarpius
ir darbo santykius, pvz.:

darbo sutartį;

Socialinių įmokų mokėjimo dokumentus, pvz.:
formą E104;

pažymėjimą su socialinio draudimo numeriu.

algalapius ar pažymą apie uždarbį;
U1 formą (ji pravers jeigu pretenduosite į
nedarbo išmokas Lietuvoje);
U2 formą (jeigu gaunate nedarbo išmoką
kitoje ES šalyje ir norite ją eksportuoti į
Lietuvą);

pensininko pažymėjimą (jeigu jau esate išėjęs
į pensiją).

Formas S1 (naudinga, jeigu gyvensite Lietuvoje,
tačiau dirbate ir/ar esate drausta kitoje ES šalyje) ar
S2 (pravers, jeigu grįžtate į Lietuvą planiniam
gydymui);
Europos sveikatos draudimo kortelę;
Dokumentus, įrodančius vaikų užsienyje pabaigtą
ugdymo programą ar jos dalį;

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

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:
1. seniūnijoje atvykstant asmeniškai arba
2. internetu „Elektroninių valdžios vartų”
interneto svetainėje epaslaugos.lt

Kas svarbu, grįžtant su vaikais?
Grįžę į Lietuvą, užsienyje gimę ar augę lietuvių
vaikai dažnai patiria sunkumų mokykloje dėl
to, kad yra užmiršę arba visiškai nemoka
lietuvių kalbos.
Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką kiekvienai
valstybinė mokyklai yra rekomenduojama iš
užsienio grįžusiems lietuvių vaikams suteikti
papildomas lietuvių kalbos pamokas, sudaryti
išlyginamąsias klases ir individualią mokymosi
programą.

Su pasirenkamos mokyklos administracija
individualiai aptarkite vaiko integracijos
galimybes.

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

Ar vaikas gali turėti dvigubą pilietybę?
Lietuva yra tarp daugelio pasaulio valstybių,
kurios dvigubą pilietybę turėti leidžia tik
labai retais, išimtiniais atvejais.
Dvigubą pilietybę gali įgyti mišrioje šeimoje
arba užsienyje gimęs vaikas, kurio bent
vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos
pilietis.
Kai tokie vaikai sulaukia 21-erių, jiems
nebereikia pasirinkti, kurios valstybės pasą
pasilikti – įstatymas jiems suteikia teisę
turėti dvi pilietybes.

Ar gali mokytis ne lietuvių kalba?
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

Mokyklų sąrašą galite rasti mūsų tinklapyje,
čia: https://www.renkuosilietuva.lt/lt/mokyklospriimancios-griztancius-vaikus/

Pradinių lietuvių kalbos žinių galima įgyti mokantis
internetu
pvz. projekto „Let’s be Friends“ svetainėje
friends.ugdome.lt
portaluose loescen.com ar surfacelanguages.com
kalbų mokyklose, kurių yra visuose didžiuosiuose
Lietuvos miestuose.

Lietuvių kalbos individualiai moko privatūs
mokytojai.
Dauguma universitetų, kuriuose studijuoja
užsieniečiai studentai, taip pat siūlo lietuvių kalbos
kursus.

Plačiau: renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-kursai2/

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.

Kokias išmokas galiu gauti grįžęs?
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.

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.

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:

Pateikti dokumentus dėl ES teisės laikinai gyventi
pažymėjimo ar ES šeimos nario kortelės reikia:
Internetu, per Lietuvos migracijos informacinę
sistemą MIGRIS

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

Teisė laikinai gyventi patvirtinantis pažymėjimas
galioja 5 metus.

Atvyksta į Lietuvą studijuoti arba mokytis;

Dokumentų sąrašą galite rasti Migracijos
Departamento tinklapyje.

Atvyksta gyventi į Lietuvą ir turi pakankamai
išteklių čia pragyventi.

Kaip su mumis susisiekti
www.renkuosilietuva.lt

Nemokamos konsultacijos linijos:

Lietuvių, Anglų bei Rusų kalba

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

Per „Live Chat“ funkciją mūsų
tinklapyje
Email: renkuosilietuva@iom.int
RenkuosiLietuva

+370-5-25-14352 (skambinant iš
užsienio)
Skype: Migracijos informacijos
centras
Adresas: A. Jakšto g. 12, Vilnius

