
G e r a  v ė l  t a v e
m a t y t i  n a m i e !

GRĮŽIMAS SU
 ŠEIMOS NARIAIS 

UŽSIENIEČIAIS



Gyvendami svetur lietuviai susiranda partnerius, sukuria šeimas, todėl dažnai į Lietuvą grįžta 
nebe vieni, o su šeimos nariu ar draugu, kuris nėra Lietuvos pilietis, todėl  planuodami grįžimą 
turi apgalvoti užsieniečių bei lietuviškai nekalbančių šeimos narių poreikius. Į ką verta atkreipti 
dėmesį iš anksto?

ES pilietybės neturintys jūsų šeimos nariai 
privalo visada su savimi turėti galiojantį pasą 
ir, priklausomai nuo šalies, kurios piliečiai jie yra, 
pasienyje jiems gali reikėti parodyti įvažiavimo 
vizą. Lietuvos ambasadoje ar vizų centre Iš 
anksto pasidomėkite, kokių dokumentų prireiks 
jūsų šeimos nariams kertant sieną. Lietuvos 
piliečių šeimos nariams užsieniečiams yra 
išduodamos Šengeno vizos. Viza išduodama 
nemokamai per 15 d.

Reikalingi dokumentai: 

įrodymas, kad prašymą išduoti vizą 
pateikiantis užsienietis į Lietuvą vyksta su LR 

piliečiu arba vyksta pas jį.

UŽSIENIEČIŲ DARBAS
LIETUVOJE

ATVYKIMAS
Į LIETUVĄ

• Šeimos ryšius įrodantys dokumentai 
(santuokos/gimimo liudijimai); 

• Užsienyje įgyti diplomai/baigtos ugdymo 
programos;

• U1/U2/S1/S2 formos, Europos sveikatos 
draudimo kortelė;

• Pažyma dėl neteistumo;
• Kliūčių nebuvimo santuokai (jei santuoką dar 

tik planuojate).

Atkreipkite dėmesį, kad užsienyje išduoti 
dokumentai turi būti legalizuoti arba 
patvirtinti pažyma Apostille bei išversti į 
lietuvių k., o vertimai – patvirtinti vertimo 
teisę turinčio asmens ar institucijos. Jei turite 
Europos Sąjungos daugiakalbę standartinę 
formą, Apostille pažymos nereikia.

KOKIŲ DOKUMENTŲ
GALI PRIREIKTI
UŽSIENIEČIAMS?

UŽSIENIEČIŲ TEISĖ 
VAIRUOTI LIETUVOJE

Jei Lietuvoje gyvenantis užsienietis teisę vairuoti 
įgijo ES/EEE šalyje, jis gali naudotis savo 
vairuotojo pažymėjimu, o pasibaigus galiojimo 
laikui pasikeisti jį „Regitroje“. Trečiosiose šalyse 
išduotais vairuotojo pažymėjimais paprastai 
galima naudotis tik tol, kol netampama 
nuolatiniais gyventojais. Nuolatiniu gyventoju 
laikomas asmuo, deklaravęs savo gyvenamąją 
vietą ir pragyvenęs Lietuvoje 185 d. Trečiųjų šalių 
pažymėjimai keičiami tik išlaikius teorijos ir 
praktikos egzaminus “Regitroje”. Baigti vairavimo 
mokyklos mokymų nereikalaujama. Išimtys – 
egzaminų laikyti nereikia, jei vairuotojo 
pažymėjimas išduotas Šveicarijoje, Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, Moldovoje arba Korėjos 
Respublikoje. JK išduoti vairuotojo pažymėjimai 
keičiami vadovaujantis teisės vairuoti įgijimo 
data:

• iki 2020 m. gruodžio 31 d. – egzaminų laikyti 
nereikės; 
• po 2020 m. gruodžio 31 d. – vairuotojo 
pažymėjimas bus keičiamas kaip išduotas 
trečioje šalyje, t.y. išlaikius teorijos ir praktikos 
egzaminus.

TEISĖTAS BUVIMAS 
LIETUVOJE ŠEIMOS 
SUJUNGIMO PAGRINDU

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
ŠEIMOS NARIAMS 
UŽSIENIEČIAMS

Šeimos susijungimo pagrindu gali būti 
išduotas tiek laikinas, tiek nuolatinis leidimas 
gyventi. Šeimos nariais laikomi: sutuoktiniai, 
nepilnamečiai vaikai, LR piliečio išlaikomi tėvai.

***

Jei santuoka buvo įregistruota užsienyje - ją reikės 
įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Tai padaryti galima:

internetu prisijungus prie MEPIS sistemos;

LR diplomatinėje atstovybėje užsienyje;

civilinės metrikacijos skyriuje Lietuvoje.

Reikalingi dokumentai: prašymas, asmens 
dokumentas, užsienyje išduotas santuokos 
liudijimas, ištuokos dokumentas, jei užsieniečiui 
(-tei) sutuoktiniui (-ei) tai nėra pirma santuoka.

1. Per 3 mėn. nuo atvykimo kreipkitės į 
Migracijos departamentą dėl teisėto 
buvimo Lietuvoje įforminimo.

2. Deklaruokite gyvenamąją vietą. Tai galima 
padaryti tiesiogiai seniūnijoje arba registruo-
jantis Migracijos departamente.

3. Pasirūpinkite sveikatos draudimu – jei 
dirbsite ar vykdysite ekonominę veiklą 
Lietuvoje, būsite apdraustas privalomuoju 
sveikatos draudimu. Pasirinkite valstybinę arba 
privačią gydymo įstaigą sveikatos paslaugoms 
gauti.

4. Atsidarykite banko sąskaitą. Dėl konkrečių 
reikalavimų susisiekite su pasirinktu banku, 
paprastai prašoma pateikti dokumentus, 
įrodančius, kad esate nuolatinis gyventojas 
ar/ir turite ryšių su Lietuva.

ES/EEE šalių ir Šveicarijos piliečiams

Koks dokumentas išduodamas?

Kam išduodamas?

Per kiek laiko priimamas sprendimas?

Reikalingi dokumentai

Trečiųjų šalių piliečiams

Teisės gyventi Lietuvos 
Respublikoje pažymėjimas

Leidimas gyventi Lietuvoje ES piliečio šeimos nario leidimo 
gyventi šalyje kortelė

1 mėn. 2-4 mėn. 1 mėn.

LR piliečio šeimos nariams atvykstanti-
ems į Lietuvą gyventi kartu su šeimos 
nariu LR piliečiu arba pas jį. 
Pažymėjimas taip pat gali būti išduotas 
asmeniui, kuris yra Lietuvos piliečio 
sugyventinis, su kuriuo jis pastaruosius 
3 m. palaiko nuolatinius santykius.

Pas Lietuvoje gyvenantį Lietuvos pilietį 
atvykstantys šeimos nariai gali kreiptis 
dėl leidimo laikinai gyventi (LLG). Jei 
atvykstama kartu su Lietuvos piliečiu iš 
užsienio gyventi į Lietuvą, galima 
kreiptis tiek dėl LLG, tiek dėl leidimo 
nuolat gyventi (NLG) išdavimo.

LR piliečio šeimos nariams, kurie 
atvyksta kartu arba pas Lietuvos pilietį, 
jei Lietuvos pilietis pasinaudojo laisvo 
judėjimo teise*. Taip pat išduodama 
asmeniui, kuris nėra Lietuvos piliečio 
šeimos narys, bet yra sugyventinis ir 
pastaruosius 3 metus palaiko 
nuolatinius santykius.

šeimyninio ryšio patvirtinimas; 
įrodymai, kad LR pilietis pasinaudojo 
laisvo asmenų judėjimo ES teise*.

*LR pilietis laikomas pasinaudojusiu laisvo asmenų judėjimo ES teise, jei po 2004 gegužės 1d. gyveno kitoje ES valstybėje.

teisėto buvimo šalyje patvirtinimas 
(pvz.: viza); šeimyninio ryšio patvirtini-
mas; pakankamų lėšų pragyvenimui, 
(ne) teistumo pagrindimas.

teisėto buvimo šalyje patvirtinimas; 
365 dienas galiojantis sveikatos 
draudimas, į kurį įeina ir repatriacija; 
įrodymai, kad LR pilietis pasinaudojo 
laisvo asmenų judėjimo ES teise*.

Nei ES, nei Trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra LR 
piliečių šeimos nariai, leidimo dirbti Lietuvoje 
nereikia. Jau kuris laikas laisvų darbo vietų 
Lietuvoje registruojama daugiau nei bedarbių, 
todėl darbą rasti užsieniečiams nėra sudėtinga 
net turint silpnas lietuvių kalbos žinias. Dar prieš 
grįžtant galima pradėti darbo paieškas LinkedIn, 
Work In Lithuania ir kitose platformose.

galiojantis
pasas;

dokumentas, įrodantis 
šeiminius ryšius (santuo-

kos/gimimo liudijimas ir kt.);



TURITE LIETUVIŠKAI NEKALBANČIŲ VAIKŲ?

8 800 22 922       (nemokamai skambinant iš Lietuvos) 

+370 5 251 4352      (įprastas tarifas skambinant iš užsienio)

renkuosilietuva@iom.int 
www.renkuosilietuva.lt 
Facebook – Renkuosi Lietuvą

Kontaktai

Turite su grįžimu ar atvykimu gyventi į Lietuvą susijusių klausimų? 
Apsilankykite „Renkuosi Lietuvą“ tinklapyje renkuosilietuva.lt, 
užduokite rūpimus klausimus pasinaudoję tiesioginių pokalbių 

funkcija, paskambinę ar parašę el. paštu – mielai į juos atsakysime.

Ugdymas Lietuvoje vyksta lietuvių k., bet yra ugdymo įstaigų, kuriose ugdoma lenkų, rusų, 
anglų, prancūzų ar kitomis kalbomis. Iš anksto susisiekite su jus dominančiomis mokyklomis, 
pasiteiraukite, kokias sąlygas gali suteikti jūsų vaikams.  Kiekviena mokykla privalo užtikrinti iš 
užsienio grįžusių vaikų adaptaciją - tam skiriamos papildomos lietuvių kalbos pamokos, 
išlyginamosios klasės, nuotolinis mokymas ir pan.

• turi teisę nuolat gyventi 
Lietuvoje;

• išlaikė lietuvių k. ir LR 
Konstitucijos pagrindų 

egzaminą;

• atsisakys turimos pilietybės, 
kai jam bus suteikta LR 

pilietybė.

Užsieniečiams bei lietuviškai nekalbantiems šeimos nariams dar prieš grįžtant būtų pravartu pasimokyti 
lietuvių kalbos privačiai arba nemokamuose kursuose. Daugiau informacijos čia.

DVIGUBA PILIETYBĖ
Vaikas, kurio bent vienas iš tėvų yra LR pilietis, gimdamas įgyja Lietuvos pilietybę. Vaikas gali 
turėti dvigubą pilietybę, jei Lietuvos pilietybę jis įgijo gimimu, o kitos valstybės - iki 18 m. Įgijus 
kitos valstybės pilietybę, per 2 mėn. būtina apie tai pranešti Migracijos departamentui.

SOCIALINĖ INTEGRACIJA
Gyvenimas Lietuvoje bus kur kas lengvesnis, jei įsiliesite į vietinę bendruomenę, susirasite 
lietuvių ir užsieniečių draugų. Pasidomėkite vietinėmis iniciatyvomis, grupėmis socialiniuose 
tinkluose. Didelės ir aktyvios Facebook grupės: Foreigners in Vilnius, Expats in Lithuania. 
Daugiau informacijos galite rasti mūsų puslapyje. 

LIETUVOS PILIETYBĖS ĮGIJIMAS
Užsieniečiui, sudariusiam santuoką su Lietuvos piliečiu ir pastaruosius 7 m. bendrai su 
sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvenančiam Lietuvos Respublikoje LR pilietybė gali būti suteikta, 
jeigu užsienietis: 

https://www.renkuosilietuva.lt
https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-kursai-2/
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/uzsienieciu-bendruomenes/
https://www.migracija.lt/app/form-wizard/nationality



