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GRĮŽIMAS SU 
VAIKAIS: 

KĄ REIKIA 
ŽINOTI?



***
Noras, kad vaikai augtų Lietuvoje ir mokytųsi gimtąja kalba, yra viena pagrindinių priežasčių sugrįžti. 
Grįžimas su vaikais gali atrodyti kaip iššūkis, tačiau tai nebūtinai yra tiesa. Lietuvoje, grįžtantiems iš 
užsienio vaikams, stengiamasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas tinkamai įsilieti į švietimo sistemą 
nepatiriant didelių nepatogumų.
Prieš grįžtant galima mokytis nuotoliniu būdu, mokyklos siūlo papildomas lietuvių kalbos ir 
integracijos pamokas.
Čia rasite pagrindinę informaciją apie grįžimą su vaikais.

ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ 

Užsienyje gimęs Lietuvos Respublikos (LR) piliečio 
vaikas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje. Tai 
galima padaryti:

Reikalingi dokumentai:

PILIETYBĖ

Vaikas, kurio bent vienas iš tėvų yra LR pilietis, 
gimdamas įgyja Lietuvos pilietybę. Kreiptis dėl 
vaiko Lietuvos pilietybės turėjimo fakto konstatavi-
mo reikia iki, kol vaikui sukaks 18 metų. Pirmiausiai 
turite įtraukti vaiko gimimo faktą į apskaitą Lietuvoje 
ir tik tada galėsite kreiptis dėl LR paso išdavimo į:

- Migracijos departamentą arba 

- Lietuvos diplomatinę atstovybę 
užsienyje.

Vaikas gali būti Lietuvos pilietis ir kitos valstybės 
pilietis, turėti dvigubą pilietybę, jei Lietuvos 
pilietybę jis įgijo gimimu, o kitos šalies - iki 18 m. 
Įgijus kitos valstybės pilietybę, per 2 mėn. būtina 
apie tai pranešti Migracijos departamentui.

ŠVIETIMAS LIETUVOJE

- Lietuvoje veikia valstybiniai ir privatūs darželiai ir 
mokyklos;

- valstybinėse įstaigose ugdymas yra nemokamas;
- pradinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, 

kuriems tais kalendoriniais metais sueina 
septyneri;

- mokslas yra privalomas iki 16 metų amžiaus;
- mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir tęsiasi iki 

birželio/liepos mėn.;
- ugdymas vyksta lietuvių k., bet yra ugdymo įstaigų, 

kuriose ugdoma lenkų, rusų, anglų, prancūzų ar 
kitomis kalbomis.t

NUOTOLINIS MOKYMASIS

Mokiniai, gyvenantys užsienyje, gali mokytis 
Lietuvoje nuotoliniu būdu. Nuotoliu galima 
mokytis pagal bendrąją ugdymo programą arba 
pasirinkti tik “lituanistinį  paketą”. 

Nuotolinis mokymas teikiamas:

- Vilniaus Ozo gimnazija (1-12 klasės);

- Vilniaus lietuvių namai (Lituanistinio švietimo
programa);

- Vilniaus privati gimnazija (1-12 klasės);

- Šiaulių Simono Daukanto gimnazija (9-12
klasės);

- Šiaulių Sandoros progimnazija (1-8 klasės);

- Akmenės suaugusiųjų mokymo centras (5-12
klasės);

- Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
(1-12 klasės);

- VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla
(9-12 klasės);

- UAB Karalienės Mortos mokykla (privati mokyk-
la, 1-10 klasės).

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Tai pirmoji nuosekliojo švietimo sistemos dalis, 
priskiriama neformaliojo vaikų švietimo sričiai. 
Programą vykdo lopšeliai, lopšeliai – darželiai, 
darželiai, mokyklos – darželiai ar kiti švietimo teikėjai. 
Vaikai priimami nuo 1 iki 5 (arba 6) metų. 
Ikimokyklinis ugdymas nėra privalomas (nuo 2025 
m. jis taps visuotinis vaikams nuo 2 m.). Tai reiškia, 
kad vaikas gali lankyti darželį, jei tuo metu yra laisvų 
vietų. Didžiuosiuose miestuose vietos darželiuose 
paprastai tenka palaukti.

Valstybinėse įstaigose šeima už vieną vaiką 
vidutiniškai moka 50–60 Eur per mėnesį, o 
privačiose kainos svyruoja nuo 120 iki 510 
Eur/mėn. Didžiųjų miestų savivaldybėse mokestis 
už privačių  įstaigų lankymą gal būti dalinai 
kompensuojamas 70–100 Eur).

Pradinis
1-4 klasė

7-10 metų

Pagrindinis
5-10 klasė

11-16 metų

Vidurinis
11-12 klasė

17-18 metų

MOKYKLOS

Grįžę iš užsienio Lietuvos piliečių 
vaikai integruojami į klases pagal 
amžių. Kai kuriose savivaldybėse 
vaikai priimami centralizuotai – 
vaikai į pasirinktą mokyklą 
registruojami per savivaldybę 
arba elektroninę registravimo 
sistemą. Kitur prašymas priimti 
vaiką į mokyklą teikiamas 
mokyklos administracijai. 
Mokyklos gali priimti vaikus visus 
metus.

Mokyklai, kurioje vaikas norėtų mokytis, 
reikia pateikti:

- prašymą;
- mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, 

kuris turi būti išverstas į lietuvių k.;
- kitus dokumentus, kuriuos kiekviena mokykla 

nusistato individualiai;
- visi mokiniai kasmet savo mokyklai turi pateikti 

medicininę pažymą.

MOKYKLŲ TINKLAS 
GRĮŽUSIEMS

Siekiant padėti grįžusiems 
vaikams geriau integruotis, yra 
sudarytas atvykusius mokinius 
pasirengusių priimti mokyklų 
tinklas.  Šiuo metu jį sudaro 69 
mokyklos. Tačiau iš užsienio 
atvykstanti šeima gali kreiptis į 
bet kurią Lietuvos mokyklą 
prašydama priimti vaiką.   

Kokia pagalba teikiama grįžusiems vaikams?

- skiriamas 30 proc. didesnis valstybės �nansavi-
mas moksleivio krepšeliui;

- sudaromas individualus ugdymo planas;
- visiškai nemokantiems lietuvių kalbos, 

sudaromos išlyginamosios klasės ar mobiliosios 
grupės; 

- paskiriamas mentorius padedantis įsitraukti į 
mokyklos bendruomenės gyvenimą;

- perskirstomas mokymosi laikas (pvz. mažiau 
pamokų skiriama užsienio k., o daugiau – 
lietuvių k. mokytis).

Kaip tėvai gali padėti?

- pasakokite apie Lietuvą dar iki grįžimo;
- paaiškinkite savo norą grįžti/persikelti ir 

įtraukite juos į sprendimo priėmimą;
- iš anksto aptarkite su vaikais būsimus 

pokyčius;
- stenkitės neperduoti savo nerimo vaikams ir 

išlikite pozityvūs;
- leiskite vaikams pasiimti jiems brangius 

daiktus;
- kartu nuvykite į mokyklą, susipažinkite su 

bendruomene.

- LR diplomatinėje atstovybėje užsienyje;

- elektroniniu būdu per el. valdžios vartų
portalą.

- civilinės metrikacijos skyriuje Lietuvoje;

- užsienyje išduotas vaiko gimimo 
liudijimas (legalizuotas ir išverstas į 
lietuvių k.).

- tėvų asmens dokumentai;

https://www.renkuosilietuva.lt/lt/mokyklos-priimancios-griztancius-vaikus/
https://www.migracija.lt/app/form-wizard/nationality
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/mokyklos-priimancios-griztancius-vaikus/


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.

IŠMOKOS VAIKUS AUGINANČIOMS ŠEIMOMS

Vaiką auginanti šeima gali pretenduoti į įvairias išmokas. Šeimos gali gauti ne tik 
pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, kurios skirtos stiprinti 
šeimas - pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo, psichosocialinės pagalbos, 
šeimos mediacijos ir kitų paslaugų prieinamumą savo teritorijoje užtikrina savivaldybės.

VIENKARTINĖ IŠMOKA GIMUS VAIKUI 
Kiekvienam gimusiam vaikui Lietuvoje išmokama vienkartinė (2022 m. – 506 eurų) 
išmoka. Vaikas ir vienas iš tėvų turi būti deklaruotas Lietuvoje. Dėl šios išmokos skyrimo 
galima kreiptis per 12 mėn. nuo vaiko gimimo dienos. Ją galima gauti ir užsienyje 
gimusiam vaikui. 

VAIKO PINIGAI 
Kiekvienam Lietuvoje gyvenančiam vaikui kas mėnesį mokama išmoka vaikui arba kitaip – 
vaiko pinigai (2022 m. – 80,5 eurų). Jie priklauso iki vaikas sulaukia 18 m. arba iki 23, jeigu 
vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Visiems vaikams iš gausių ar nepasi-
turinčių šeimų, taip pat visiems vaikams, turintiems negalią, yra skiriama papildoma 
išmoka prie vaiko pinigų.

MOKINIŲ NEMOKAMAS MAITINIMAS 
Visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai turi teisę į nemokamus pietus 
mokykloje nevertinant šeimos pajamų. Nemokamas maitinimas gali būti 
skiriamas ir vyresnių klasių mokiniams, tačiau tuomet yra atsižvelgiama į 
šeimos pajamas.

Daugiau informacijos apie kitas išmokas galite rasti čia.

Dėl išmokų reikia kreiptis į savivaldybę, pagal deklaruotą
gyvenamąją vietą arba internetu per www.spis.lt 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/auginu-vaika
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/auginu-vaika
https://www.renkuosilietuva.lt
https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/



