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Pagyvenus užs ienyje  i r  gr įžus  į  L ietuvą nemažai  kas  
č ia  gal i  atrodyt i  pas ikeitę .  Parvyk imas iš  emigraci jos  
į  Tėv  ynę gal i  būt i  mažiau sk landus,  nei  norėtųsi .

Gr įžtantys  po emigraci jos  domis i  įva i r ia is  gyvenimo 
aspektais  L ietuvoje  –  darbu ar  vers lu ,  būstu,  
sveikatos  pr iež iūra ,  va ikų ugdymu,  adaptaci ja  
pas ikeitus ioje  apl inkoje .  Migraci jos  informaci jos  
centras  „Renkuosi  L ietuvą“  žvelgia  į  gr įž imą kaip 
suplanuotą i r  informuotą procesą,  kur is  nepaprastą  
sprendimą sugr įžt i  į  L ietuvą padaro k iek  įmanoma 
lengvesniu .  Č ia  pateik iami  pagr indinia i  ž ingsnia i ,  
kur iuos  re ikėtų at l ikt i  grįžtant  į  L ietuvą.

Tur i te  su  gr įž imu ar  atvykimu gyvent i  į  L ietuvą 
sus i jus ių  k lausimų? Apsi lankykite  Migraci jos  
informaci jos  centro „Renkuosi  L ietuvą“  t inklapyje  
internete  renkuosi l ietuva. l t ,  užduokite  savo 
k lausimus mums pasinaudodami t ies ioginių  poka lb ių  
funkci ja ,  skambindami  ar  rašydami  e l .  paštu 
renkuosi l ietuva@iom.int  –  miela i  į  juos  Jums 
atsakys ime.

MIC KOMANDA

Fotografija – RIMA URBANAVIČIŪTĖ

Atmintinėje naudojami kūrybiškų lietuvių darbai – fotografijos, 
kuriose įamžinta šiandienos kasdienybė ir natūralumas.

Praleidus kurį  laiką užsienyje,  gr įžus nemažai
kas gali  atrodyti  ž ingsniu nutolę,  pasikeitę.  Todėl
parvykimas,  kad ir  į  v ietą ,  kur  augome,  gyvenome
ir  esame laukiami,  kartais  gali  būti  mažiau
sklandus,  nei  norėtume.

Būtent  su šia  mintimi  buvo įkurtas Migraci jos
informaci jos  centras – vieno langelio  sistema
paremtas projektas,  kurio  pagrindinė misi ja  yra
suteikt i  v isą  svarbią  informaci ją  įvair iais  gr įž imo
klausimais .  Taip,  kaip  išvykstant  domimasi
savo galimybėmis – darbu,  apsigyvenimu,
perspektyvomis ir  galimybėmis jaust is  laimingais
pasikeitusioje  aplinkoje,  taip  „Renkuosi  Lietuvą“
žvelgia  į  gr įž imą – suplanuotą ir  informuotą
procesą,  kuris  sunkų sprendimą padaro kiek
įmanoma lengvesniu.

Toliau pateikt i  apibendrinto pobūdžio klausimai ,  su
kuriais  Migraci jos  informaci jos  centras susiduria
kasdien.  Tačiau kiekvieno asmens ar  šeimos
situaci ja  – unikali ,  todėl  raginame susipažinus su
šia  informaci ja  i r  iški lus  kit iems klausimams,  kurių
čia  nerasite,  rašyti  mums – mielai  pagelbėsime.

MIC KOMANDA

***

Fotografija - RIMA URBANAVIČIŪTĖ
Leidinyje naudojami kūrybiškų lietuvių darbai – šriftas bei 
fotografijos, kuriose įamžinta šiandienos kasdienybė ir natūralumas.



TURINYS

05 Pirmieji žingsniai grįžtant  į 
Lietuvą

06 Kokius dokumentus parsivežti grįžtant  
iš užsienio?

07 Kada ir kaip sugrįžus deklaruoti  
gyvenamąją vietą Lietuvoje?

07 Kada ir kaip gyvenamąją vietą Lietuvoje 
deklaruoti užsieniečiams?

08 Kaip iš užsienio sugrįžusiam vaikui  
pradėti mokytis Lietuvos mokykloje?

10 Kur galima mokytis lietuvių kalbos?

10 Ar vaikas gali turėti dvigubą pilietybę?

11 Kur Lietuvoje galima mokytis  
nuotoliniu būdu?

12 Ar galima bedarbio pašalpą gauti  
užsienyje, o darbo ieškotis Lietuvoje?

13 Kas nutinka su užsienyje sukaupta  
senatvės pensija grįžus gyventi į Lietuvą?

14 Ar grįžus iš užsienio gimdyti į Lietuvą  
galios draudimas nėštumo metu?

15 Ar grįžus į Lietuvą mokama  
motinystės išmoka?

16 Kaip gyvenant užsienyje naudotis  
sveikatos priežiūros paslaugomis Lietuvoje?

17 Kaip susituokti su užsieniečiu Lietuvoje?

18 Ko reikia, kad užsienyje sudaryta  
santuoka būtų įregistruota Lietuvoje?

18 ES piliečių atvykimas į Lietuvą – 
kas žinotina?

19 Trečiųjų šalių piliečių atvykimas –  
kas žinotina?



05

#1 Grįžtant gyventi į Lietuvą, pirmiausia būtina 
deklaruoti išvykimą iš užsienio valstybės, 
kurioje asmuo gyveno. Grįžus reikia deklaruoti 
gyvenamąją vietą Lietuvoje. Gyvenamąją 
vietą Lietuvoje deklaruoti galima internetu 
„Elektroninių valdžios vartų” interneto 
svetainėje (epaslaugos.lt) arba seniūnijoje 
pagal asmens deklaruojamą gyvenamąją vietą.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
GRĮŽTANT Į LIETUVĄ

#2 Būtina pasirūpinti privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) – nuo gyvenamosios vietos 
deklaravimo Lietuvoje momento atsiranda 
pareiga mokėti PSD įmoką „Sodrai“. 

Dirbant pagal darbo sutartį pačiam daryti 
nieko nereikia – visas privalomas įmokas kartu 
su darbo užmokesčiu sumoka darbdavys.

Jei grįžęs iš užsienio į Lietuvą asmuo kurį 
laiką nedirba, jis turi PSD įmokas mokėti 
savarankiškai. Jei asmuo yra pensininkas, 
moksleivis, dieninių studijų studentas, ar 
vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ir kt. 
(plačiau žr. vlk.lt), jis yra draudžiamas valstybės 
lėšomis. Jeigu asmuo ketina ieškoti darbo, 
jam užsiregistravus Užimtumo tarnyboje PSD 
įmokas sumoka valstybė.

#3 Kitas žingsnis – būtina pasirinkti gydymo 
įstaigą ir joje prisiregistruoti. Prieš 
registruojantis asmuo turėtų įsitikinti, kad 
pasirinkta gydymo įstaiga (poliklinika ar šeimos 
gydytojo centras, klinika) yra sudariusi sutartį su 
teritorine ligonių kasa dėl pacientams teikiamų 
paslaugų apmokėjimo – tuomet asmeniui 
nereikės mokėti už paslaugas, apmokamas 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis.
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Grįžtant gyventi į Lietuvą pravartu parsivežti šiuos 
dokumentus:

#1 dokumentai, liudijantys asmens darbo 
laikotarpius ir darbo santykius (pvz.: darbo 
sutartys, algalapiai, formos P45 ir P60, PD U1)  
(žr. žemiau skirsnį „Pagrindiniai dokumentai”); 

#2 socialinių įmokų mokėjimo dokumentai 
(pvz.: forma E104 arba jos atitikmuo);

#3 

#4 

dokumentai, įrodantys sveikatos draustumą 
gyvenimo užsienio valstybėje laikotarpiu 
(pvz.: forma A1, P45, P60); 

dokumentai, įrodantys vaikų užsienyje 
pabaigtą ugdymo programą ar jos dalį 
(diplomai, sertifikatai, mokyklos išduotos 
pažymos).

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/pirmieji-
zingsniai

KOKIUS DOKUMENTUS
PARSIVEŽTI GRĮŽTANT 

IŠ UŽSIENIO?
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KADA IR KAIP 
SUGRĮŽUS DEKLARUOTI 

GYVENAMĄJĄ 
VIETĄ LIETUVOJE?

KADA IR KAIP 
GYVENAMĄJĄ VIETĄ 

LIETUVOJE DEKLARUOTI 
UŽSIENIEČIAMS?

Gyvenamosios vietos deklaravimas yra tarsi 
grįžimo registracija. Tai – pranešimas valdžios 
institucijoms, jog parvykote, kad jums būtų 
suteiktos įvairios paslaugos – socialinė  
parama, pirmenybė darželiuose, nemokamas 
gydymas. Gyvenamoji vieta deklaruojama 
seniūnijoje pagal adresą, atvykstant 
asmeniškai arba internetu „Elektroninių 
valdžios vartų” interneto svetainėje 
(epaslaugos.lt).

Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad deklaruojant 
gyvenamąją vietą, kurios nuosavybės ar 
panaudos teise priklauso kitam asmeniui, 
reikalingas šio asmens leidimas (leidimas 
pasirašytinai išduodamas seniūnijoje pagal 
adresą arba „Elektroninių valdžios vartų” 
interneto svetainėje patalpų savininkui 
patvirtinant užpildytą asmens deklaraciją).

Deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje privalo  
ES piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvą 
ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų. 
Gyvenamąją vietą deklaruoti turi ir kitų 
(trečiųjų) šalių piliečiai, turintys leidimą 
laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje arba 
užsieniečiai, turintys ES piliečio šeimos nario 
leidimo gyventi šalyje kortelę. 

Užsieniečiai gali deklaruoti gyvenamąją 
vietą Migracijos departamento teritoriniame 
skyriuje arba seniūnijoje pagal deklaruojamos 
gyvenamosios vietos adresą.

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/uzsienieciai-
lietuvoje/

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/gyvenamosios-
vietos-deklaravimas/
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Grįžę į Lietuvą, užsienyje gimę ar augę lietuvių 
vaikai dažnai patiria iššūkių mokykloje 
dėl to, kad yra užmiršę arba visiškai nemoka 
lietuvių kalbos. Pagal Lietuvoje galiojančią 
tvarką, kiekviena valstybinė mokykla turi 
iš užsienio grįžusiems lietuvių vaikams 
suteikti papildomas lietuvių kalbos pamokas, 
sudaryti išlyginamąsias klases ir individualią 
mokymosi programą.

Rekomenduojame su pasirenkamos mokyklos 
administracija individualiai aptarti vaiko 
integracijos galimybes. 

Gyvenančių Lietuvoje užsieniečių ir grįžusių 
Lietuvos piliečių vaikams galimybė mokytis 
suteikiama Vilniaus lietuvių namuose. Šioje 
mokykloje mokomi ir tie vaikai, kurie nemoka 
lietuvių kalbos. Vilniaus lietuvių namuose 
mokytis gali įvairaus amžiaus mokiniai, jiems 
sudaroma galimybė nemokamai gyventi 
bendrabutyje, dalyvauti neformalaus ugdymo 
būreliuose (žr. lietuviunamai.vilnius.lm.lt).

Pasirinkus pageidaujamą mokyklą, būtina 
pateikti:

#1 prašymą;

#2 mokymosi pasiekimus įteisinančius 
dokumentus (dokumentas, liudijantis apie 
užsienyje baigtą ugdymo programą ar jos 
dalį), kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą 
(reikalavimas vertimą tvirtinti notariškai 
priklauso nuo kiekvienos mokyklos vidaus 
tvarkos);

#3 kiti priėmimo į mokyklą tvarkoje 
nustatytus dokumentus (mokyklos gali 
turėti individualius reikalavimus, kokius 
dokumentus būtina pateikti ar atrankos 
egzaminus išlaikyti). Mokyklos (pradinės, 
pagrindinės, progimnazijos) pirmumo teisę 
teikia vaikams, kurių gyvenamoji vieta yra 
registruota 
tos mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, 
todėl gali reikėti pateikti pažymą apie 
gyvenamosios vietos deklaravimą.

Prašymą į mokyklą priimti jaunesnį nei 14 m. 
vaiką pateikia vienas iš tėvų (globėjų), vyresni 
nei 14 m. moksleiviai prašymą paprastai rašo 
patys.

KAIP IŠ UŽSIENIO SUGRĮŽUSIAM VAIKUI PRADĖTI 
MOKYTIS LIETUVOS MOKYKLOJE?

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/svietimas/
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Lietuvoje veikia tautinių mažumų mokyklos, 
kuriose ugdymo procesas vykdomas (arba kai 
kurių dalykų mokoma) 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.

Galimybę baigti vidurinio ugdymo programą 
anglų kalba suteikia Amerikos tarptautinė 
mokykla Vilniuje, Klaipėdos licėjus, Klaipėdos 
tarptautinė mokykla „Universa Via“. Pagal 
pagrindinio ugdymo programą anglų kalba 
galima mokytis „VIMS – International Meridian 
School“, o pagal pradinio ugdymo programą – 
Karalienės Mortos mokykloje. Privačių mokyklų 
kaina gali svyruoti, būtina teirautis individualiai.

AR GALI MOKSLEIVIS LIETUVOJE 
MOKYTIS NE LIETUVIŲ KALBA?

Norintys vyresnėse klasėse tęsti mokslus anglų 
kalba tai gali padaryti pagal tarptautinio 
bakalaureato programą (toliau – TBO). 
Tarptautinio bakalaureato dvejų metų programa 
skirta 11–12 klasių moksleiviams, jos metu visos 
disciplinos, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą, yra 
mokomos anglų kalba.

TBO programą Lietuvoje siūlo Vilniaus licėjus, 
Kauno Jėzuitų gimnazija, Šiaulių Didždvario 
gimnazija, Tauragės „Versmės“ gimnazija, Kauno 
Jono Jablonskio gimnazija, Klaipėdos licėjus, 
Vilniaus tarptautinė mokykla siūlo studijuoti 
pagal pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo 
TBO programas,  Kauno Jurgio Dobkevičiaus 
progimnazija siūlo pradinio ugdymo TBO 
programą.

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

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

KUR GALIMA MOKYTIS 
LIETUVIŲ KALBOS?

AR VAIKAS GALI  
TURĖTI DVIGUBĄ PILIETYBĘ?

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-
kursai-2/

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/pilietybe/

Nors Lietuvos Respublikos piliečiai paprastai 
negali turėti kitų valstybių pilietybės, Lietuvos 
Respublikos pilietybės įstatymas numato, kad 
LR ir užsienio valstybės pilietybę gali įgyti ne 
Lietuvoje gimstantys vaikai. Tokie 21 metų 
sulaukę asmenys neturi pasirinkti, kurios 
valstybės pasą pasilikti – galimybę turėti dvi 
pilietybes jiems suteikia minėtas įstatymas.



Bendro lavinimo mokyklose nuotolinis  
mokymas vykdomas dvejopai:

#1 pagal bendrąsias ugdymo programas, 
kai asmuo mokosi visų mokomųjų dalykų, o 
pabaigęs bendrojo ugdymo programą  
gauna pradinio, pagrindinio ugdymo  
baigimo pažymėjimą ar brandos atestatą 
(pabaigusiems tik dalį programos išduodama 
pažyma apie atitinkamos programos dalies 
baigimą).

#2 mokantis „lituanistinio paketo“, kai asmuo 
pasirenka tik lietuvių kalbos, literatūros, 
istorijos, geografijos kursus (jam išduodama 
pažyma apie šių kursų baigimą).

KUR LIETUVOJE GALIMA 
MOKYTIS NUOTOLINIU BŪDU?

Nuotolinis mokymas vykdomas video 
konferencijų būdu naudojant interneto 
telefonijos ir kompiuterines programas (Skype ir 
pan.), naudojantis el. pamokomis, vaizdo įrašais 
ir kt. Į ugdymo įstaigą reikia atvykti tik dvyliktos 
klasės brandos egzaminams ir kai kuriais 
atvejais – dešimtos klasės žinių patikrinimui.

Nuotolinis mokymas nemokamai teikiamas 
Vilniaus Ozo gimnazijoje (1–8 klasės ir I–IV 
gimnazijos klasės), Šiaulių Simono Daukanto 
gimnazijoje (jaunuoliams iki 20 metų, 9–12 
klasės), Šiaulių Sandoros progimnazijoje 
(1–8 klasės), Akmenės suaugusiųjų mokymo 
centre (jaunuoliai nuo 16 metų, 5–12 klasės) ir 
Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
centre (11–12 klasės).

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/nuotolinis-
mokymasis/
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Nedarbo išmokos Lietuvoje mokamos esant šioms 
sąlygoms:

#1 

#2 

#3 

asmuo turi užsiregistruoti Užimtumo  
tarnyboje (uzt.lt) ir pateikti prašymą dėl 
nedarbo išmokos mokėjimo;

iki pateikiant prašymui asmuo turi išdirbęs 
bent 12 mėnesių per pastaruosius 30 mėnesių;

jeigu per pastaruosius 30 mėn. asmuo 
nėra išdirbęs 12 mėn. Lietuvoje, tačiau 
šiuo laikotarpiu yra dirbęs kitoje ES ar 
EEE valstybėje, Šveicarijoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jis gali 
Užimtumo tarnybai pristatyti tos valstybės 
kompetentingos įstaigos dokumentą apie 
savo nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius 
(europinė forma U1, Ukrainoje ar Baltarusijoje 
išduodami kitos formos dokumentai; jei asmuo 
tokio dokumento neturi, „Sodrai“ tinka ir kiti 
dokumentai apie darbą kitoje šalyje – tokiu 
atveju asmeniui reikia kreiptis į „Sodrą”).

AR GALIMA BEDARBIO PAŠALPĄ GAUTI UŽSIENYJE, 
O DARBO IEŠKOTIS LIETUVOJE?

Jei nedarbo išmokai būtinas darbo stažas įgytas tik 
užsienyje, nedarbo išmokos dydis skaičiuojamas 
atsižvelgiant į užsienyje gautas pajamas.

Atvykdamas į Lietuvą ieškoti darbo, iki tol užsienio 
šalyje gavęs nedarbo išmokas asmuo turi 
galimybę jas perkelti į Lietuvą. Išmokos bus 
mokamos Lietuvoje (ne ilgiau nei 3 mėnesius), jei:

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

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

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

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

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/nedarbo-ismokos/
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Minimalus darbo stažas, reikalingas senatvės pensijai 
Lietuvoje, yra 15 metų. Jei asmuo turi  būtinąjį  stažą 
senatvės pensijai, bet neturi draudžiamų pajamų, o iki 
pensijos amžiaus liko 5 metai – asmuo gali kreiptis į 
„Sodrą“ dėl išankstinės pensijos skyrimo.

ES ir EEE valstybėse , Jungtinėje Karalystėje bei 
Šveicarijoje gyvenantiems asmenims taikomas išmokų 
eksporto principas. Asmeniui persikėlus iš vienos minėtų 
valstybių į kitą, pensijos mokėjimą tęsia pensiją paskyrusi 
valstybė. Darbo stažą senatvės pensijoms galima 
eksportuoti ir iš Kanados, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos 
bei Moldovos.

KAS NUTINKA SU UŽSIENYJE SUKAUPTA  
SENATVĖS PENSIJA GRĮŽUS GYVENTI Į LIETUVĄ?

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/senatves-
pensijos/
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Grįžus į Lietuvą gyventi, reikėtų šalyje, iš 
kurios asmuo atvyksta ir yra draustas, išsiimti 
dokumentą, patvirtinantį teisę gauti  
apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas 
(forma S1). Šią formą pateikęs Valstybinėse 
ligonių kasose, asmuo tampa draustas 
Lietuvoje ir gali gauti nemokamas gydymo 
paslaugas (prieš tai būtina Lietuvoje deklaruoti 
gyvenamąją vietą). Šios formos išdavimas 
paprastai užtrunka keletą mėnesių, tad 
patartina dėl jos kreiptis iš anksto.

AR GRĮŽUS IŠ UŽSIENIO GIMDYTI Į LIETUVĄ GALIOS 
DRAUDIMAS NĖŠTUMO METU?

Jeigu asmuo grįžta į Lietuvą tik laikinai, 
nėštumo ir gimdymo laikotarpiui, reikia gauti 
formą S2, kuri leidžia Lietuvoje planinėmis 
gydymo paslaugomis naudotis nemokamai 
(už jas sumoka šalis, kurioje asmuo yra 
draustas). Turint šią formą gyvenamosios 
vietos Lietuvoje deklaruoti nereikia, ją reikia 
turėti su savimi kas kartą kreipiantis į gydymo 
įstaigą. Svarbu tai, kad su forma S2 teikiamos 
tik tos planinės medicinos paslaugos, kurios 
yra įrašytos į formą (pavyzdžiui, susijusios 
su nėštumu ir gimdymu). Ši forma paprastai 
išduodama greičiau nei forma S1.

Atvykus į Lietuvą be šių dokumentų, už 
gydymo paslaugas tektų mokėti tai gydymo 
įstaigai, kuri jas suteiktų. Jeigu asmuo 
draustas šalyje, nepriklausančioje ES, būtina 
išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis galima su 
nėštumu ir gimdymu susijusias medicinines 
paslaugas gauti Lietuvoje.

Deklaravus gyvenamąją vietą 
Lietuvoje, nuo 28 nėštumo savaitės 
iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo 
asmuo draudžiamas Lietuvoje.

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/gimdymas-lietuvoje/
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Motinystės/tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas 
gauti gali asmenys, sukaupę ne mažesnį nei 12 
mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos ir motinystės 
socialinio draudimo stažą. 

Norintis gauti motinystės (tėvystės) arba vaiko 
priežiūros išmokas, asmuo turi internetu, paštu 
ar atvykstant asmeniškai kreiptis į teritorinį 
„Sodros“ skyrių pagal savo gyvenamąją vietą  
(žr. sodra.lt/lt/teritoriniai-skyriai).

Nėščiajai, nesukaupusiai 12 mėn. per 24 mėn. 
darbo stažo ir neturinčiai teisės į motinystės 
išmoką, likus 70 kalendorinių dienų iki 
numatomos gimdymo dienos yra skiriama 
vienkartinė 6,43 BSI dydžio išmoka.

Lietuvoje už kiekvieną gimusį/įvaikintą ir čia 
deklaruotą vaiką mokama vienkartinė išmoka 
(2022 m. jos dydis yra 506 Eur). Ši išmoka 
skiriama, jei vaikas ir bent vienas iš tėvų yra 
Lietuvoje nuolat gyvenantis asmuo (turintis tiek 
Lietuvos Respublikos, tiek užsienio šalies pilietybę).

AR GRĮŽUS Į LIETUVĄ  
MOKAMA MOTINYSTĖS IŠMOKA?

Lietuvoje gimus (įsivaikinus) kiekvienam vaikui 
yra skiriama mėnesinė išmoka (vaiko pinigai), 
2022 m. jos dydis yra 80,5 Eur. Universali išmoka 
mokama visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 
metų, arba iki 23 m., jei vaikas mokosi pagal 
bendrojo ugdymo programas, nevertinant šeimos 
gaunamų pajamų). Šią išmoką skiria savivaldybės, 
prašymą galima užpildyti asmeniškai atvykus 
į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba 
internetu (spis.lt).

Papildomos išmokos: 

#1 

#2 

šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 1 arba 2 
vaikus, turi teisę gauti papildomai 47,38 Eur 
išmoką vaikui, jeigu šeimos pajamos vienam 
asmeniui per mėnesį yra mažesnės  
negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) 
dydis;

šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir 
daugiau vaikų, arba vaiką su negalia, turi teisę 
gauti papildomą 47,38 Eur išmoką už 
kiekvieną vaiką nevertinant šeimos pajamų. 

Savivaldybės gali teikti ir kitas išmokas:

#1 

#2 

išmoką besimokančio ar studijuojančio 
asmens vaiko priežiūrai;

išmoką vienu metu gimus daugiau kaip 
vienam vaikui.

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/vaiko-
gimimo-ir-auginimo-ismokos/
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KAIP GYVENANT UŽSIENYJE NAUDOTIS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS LIETUVOJE?

Lietuvos piliečiai, gyvenantys ne ES valstybėse 
ir ten deklaravę savo gyvenamąją vietą bei 
dirbantys (pvz., JAV, Kanadoje, Rusijoje, Izraelyje 
ir kt.), anksčiau minėtu būdu kompensuojamų 
sveikatos priežiūros paslaugų gauti negali. Jiems 
už gydymo paslaugas reikia mokėti patiems.

Jei asmuo privalomuoju sveikatos draudimu 
yra apdraustas vienoje iš ES, EEE šalių, 
Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, jis turi 
teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas bet 
kurioje iš minėtų šalių, taip pat ir Lietuvoje. 
Savo lėšomis sumokėjus už sveikatos 
priežiūros paslaugas, asmuo gali kreiptis dėl 
kompensacijos šalyje, kurioje yra apdraustas.

Svarbu, kad kompensaciją išmokės tos šalies, 
kurioje asmuo apdraustas, kompetentinga 
įstaiga, o kompensuojamos bus tik tų paslaugų 
išlaidos ir tik pagal tokius valstybės nustatytus 
tarifus, kurie yra asmenį apdraudusioje šalyje.

Prieš priimant sprendimą dėl planinio 
gydymosi kitoje ES, EEE šalyje, Jungtinėje 
Karalystėje ar Šveicarijoje, rekomenduojama 
apsilankyti artimiausioje teritorinėje ligonių 
kasoje (TLK) ir išsiaiškinti, kiek ir už kokį 
gydymą bus kompensuojama, kokius 
dokumentus reikės pateikti sugrįžus, norint 
gauti kompensaciją. Siekiant išvengti galimų 
nesklandumų, grįžus į Lietuvą reikėtų nedelsti 
ir laiku pateikti TLK reikiamus dokumentus.

Plačiau žr. https://www.renkuosilietuva.lt/lt/
ar-galiu-gydytis-lietuvoje-nors-esu-draustas-
uzsienyje-/ 
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Norint susituokti su užsieniečiu Lietuvoje, 
Civilinės metrikacijos įstaigoje (kur vienas 
iš susituokiančiųjų ar jų tėvai yra deklaravę 
gyvenamąją vietą) būtina pateikti prašymą 
sudaryti santuoką. Teikiant prašymą abiejų 
santuoką sudarančių asmenų fizinis 
dalyvavimas yra privalomas. Prašymas 
dokumentų patikrai gali būti pateiktas ir MEPIS 
sistemoje, prisijungiant prie Elektroninių 
valdžios vartų (epaslaugos.lt). Santuoka 
registruojama praėjus ne mažiau kaip 30 d. 
nuo prašymo pateikimo dienos.

KAIP SUSITUOKTI  
SU UŽSIENIEČIU LIETUVOJE?

Su prašymu sudaryti santuoką pateikiami šie 
dokumentai:

#1 asmens tapatybę patvirtinantys 
dokumentai;

#2 gimimo liudijimai arba gimimo įrašo išrašai 
(Lietuvos gyventojams ši sąlyga nėra būtina, 
tačiau iš užsienio atvykstantiems piliečiams 
reikia juos turėti);

#3 mokamasis pavedimas arba kvitas, 
patvirtinantis sumokėtą valstybės rinkliavą 
(pateikti nereikia, jei prašymas buvo pateiktas 
internetu ir sumokėta per Elektroninius valdžios 
vartus);

#4 užsienio šalies pilietis turi papildomai pateikti 
jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotą 
dokumentą, patvirtinantį, kad jo 
santuokai nėra kliūčių – jeigu užsienio 
valstybės pilietis yra išsituokęs ar našlys, 
pateikiamas jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio 
mirtį patvirtinantis dokumentas.

Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus 
pasą) turi būti legalizuoti arba patvirtinti  
pažyma (apostille) ir išversti į lietuvių kalbą.

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/santuoka-su-
uzsienieciu/



18

KO REIKIA, KAD UŽSIENYJE 
SUDARYTA SANTUOKA BŪTŲ 

ĮREGISTRUOTA LIETUVOJE?

Norint, kad užsienyje sudaryta santuoka galiotų 
ir Lietuvoje, ją reikia įtraukti į apskaitą. Tai galima 
padaryti užpildant prašymą Lietuvos Civilinės 
metrikacijos skyriuose (mepis.registrucentras.lt/
web/mepis/kontaktai) arba Lietuvos atstovybėse 
užsienyje (urm.lt/default/lt/embasycontacts).

Dokumentai, kuriuos reikia pristatyti 
registruojant santuoką (juos gali pristatyti ir  
vienas iš sutuoktinių):

#1 asmens tapatybę patvirtinantis 
dokumentas;

#2 užsienio valstybės institucijos išduotas 
santuokos liudijimas, legalizuotas ar 
patvirtintas pažyma (apostille),  
bei išverstas į lietuvių kalbą.

PASTABA: Rusijoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje 
ir Moldovoje išduotų dokumentų legalizuoti ar 
tvirtinti nereikia – užtenka juos išversti.

Jeigu vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs ar našlys 
užsienio valstybės pilietis, turi būti papildomai 
pateikiamas jo valstybės kompetentingos 
įstaigos išduotas jo ištuoką ar buvusio 
sutuoktinio mirtį patvirtinantis dokumentas.

SVARBU: Santuokos sudarymas nesuteikia 
teisės užsieniečiui legaliai būti Lietuvoje, tačiau 
santuokos pagrindu galima  
kreiptis dėl leidimo  
gyventi išdavimo.

ES, EEE šalių (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) 
Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos piliečiai gali 
atvykti ir būti Lietuvoje 3 mėnesius be papildomų 
kelionės dokumentų.

Atvykimą pagrindžiantys (darbo, studijų, šeimos, 
verslo ir kt.) dokumentai pateikiami Migracijos 
departamento teritoriniam skyriui, kurio 
aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina 
deklaruoti gyvenamąją vietą. 

Pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja 
Pažyma galioja 5 metus. Reikalingų pateikti 
dokumentų sąrašą rasite adresu migracija.lt/
pateikiamu-dokumentu-sarasas. 

Prašymas pateikiamas internetu, per MIGRIS sistemą, 
o dokumentų originalai ir biometriniai duomenys - 
tiesiogiai atvykus į Migracijos departamento teritorinį 
skyrių.

ES PILIEČIŲ 
ATVYKIMAS Į LIETUVĄ 

– KAS ŽINOTINA?

Plačiau žr. renkuosilietuva.lt/lt/uzsienyje-sudarytos-
santuokos-istuokos-registravimas-lietuvoje/ 
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Trečiųjų šalių, su kuriomis sudarytas bevizis 
režimas, piliečiai į Lietuvą gali atvykti neturėdami 
vizos (tik su asmens dokumentu) ir Lietuvoje gali 
būti iki 90 dienų. Tarp šalių, kurios turi bevizį režimą 
su Lietuva, yra Ukraina, Australija, Kanada, JAV, 
Argentina, Naujoji Zelandija ir kt. – pilną sąrašą 
valstybių galite rasti Užsienio reikalų ministerijos 
tinklapyje www.urm.lt.

Trečiųjų šalių, su kuriomis nėra sudarytas 
bevizis režimas, piliečiams prieš atvykstant į 
Lietuvą reikės kreiptis į Lietuvos atstovybę su 
prašymu išduoti kelionės dokumentą (vizą).

Užsieniečiai, norėdami apsigyventi Lietuvoje, turi 
gauti vieną iš trijų dokumentų – nacionalinę (D) vizą, 
laikiną leidimą gyventi arba nuolatinį leidimą gyventi.

Užsienietis, turintis nacionalinę (D) vizą, gali atvykti į 
Lietuvą ir būti joje iki 12 mėnesių. Su prašymu išduoti 
nacionalinę (D) vizą reikia kreiptis į Lietuvos 
atstovybę/ vizų centrą užsienyje arba į Migracijos 
departamentą. Nacionalinė (D) viza išduodama per 15 
kalendorinių dienų. Svarbu! – dokumentų pateikimas 
nesuteikia teisės legaliai būti Lietuvos teritorijoje.

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, 
kuris nėra ES valstybės narės pilietis. Leidimas 
paprastai išduodamas vieneriems ar dvejiems 
metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam 
laikui. Leidimas gyventi gali būti išduodamas darbo, 
šeimos susijungimo, verslo, studijų ar lietuvių kilmės 
pagrindais.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ ATVYKIMAS – 
KAS ŽINOTINA?

Laikino leidimo gyventi reikia kreiptis Į Lietuvos 
atstovybę arba į Migracijos departamento teritorinį 
skyrių pagal užsieniečio ketinamą deklaruoti 
gyvenamąją vietą.

Bendra tvarka prašymas išnagrinėjamas per 4 
mėnesius, skubos tvarka – per 2 mėnesius. Tam 
tikrais pagrindais šis terminas gali būti trumpesnis.

Nuolatinis leidimas gyventi – tai dokumentas, 
suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos 
Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio 
gyventojo statusą. Leidimas nuolat gyventi 
įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – 
keičiamas.

Leidimas išduodamas, jei – užsienietis į Lietuvą 
atvyksta gyventi kartu su LR piliečiu, kuris yra jo 
šeimos narys. Leidimas gali būti išduotas teisę 
atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę turinčiam 
asmeniui ar tuo atveju, jei asmuo pragyveno 
Lietuvoje 5 metus be pertraukos ir turėjo leidimą 
laikinai gyventi. Nuolatinio leidimo gyventi 
reikia kreiptis į Migracijos departamentą, kurio 
aptarnaujamoje teritorijoje asmuo yra deklaravęs 
gyvenamąją vietą. Bendra tvarka prašymas išduoti 
nuolatinį leidimą gyventi išnagrinėjamas  
per 4 mėnesius, skubos tvarka – per 2 mėnesius.

Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas čia:  
migracija.lt/pateikiamu-dokumentu-sarasas
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Kontaktai

Nemokamas telefonas:

8 800 22 922 (skambinant iš Lietuvos)

+370 5 251 4352 (skambinant iš užsienio)

renkuosilietuva@iom.int
www.renkuosilietuva.lt
Facebook.com/RenkuosiLietuva




