
Informacinis gidas 
persikeliantiems 
lietuviams ir 
užsieniečiams

https://www.klaipedaid.lt/


Prieš grįžtant Lietuvos ar Europos Sąjungos 
piliečiams, siūlome pasiruošti reikiamus 
dokumentus, kuriuos galite gauti iš 
Užimtumo tarnybos, šalyje, kurioje gyvenate: 

Svarbu žinoti prieš 
grįžtant ar atvykstant iš 
užsienio

Darbo stažo 
sumavimas
Jeigu grįžtate iš Europos Sąjungos šalies 
(taip pat iš Norvegijos, Šveicarijos, Islandijos, 
Lichtenšteino ar Rusijos), ten sukauptas 
darbo stažas bus sumuojamas su turėtu 
stažu Lietuvoje. 

Daugiau informacijos rasite: 
www.sodra.lt  >> informacija gyventojams

Sodros skyrius Klaipėdoje: 
Smiltelės g. 12A, Klaipėda, 
Tel. Nr.: 1883.

Užsienyje įgyto išsilavinimo ir 
kvalifikacijos pripažinimas 
Lietuvoje
Šis pripažinimas yra reikalingas, jeigu siekiate 
dirbti pagal specialybę, kuriai kvalifikaciją 
įgijote užsienyje. Jį atlieka Studijų Kokybės 
Vertinimo Centras bei keletas aukštojo 
mokslo institucijų. 

Išskiriami du pagrindiniai kvalifikacijos 
pripažinimo tipai:
 Akademinis pripažinimas – kurio   
 metu nustatoma, ar turima    
 akademinė kvalifikacija atitinka tos  
 pačios akademinės veiklos Lietuvoje  
 keliamus reikalavimus.
 Profesinis pripažinimas – kurio metu  
 nustatoma, ar turima profesinė   
 kvalifikacija atitinka tos pačios   
 profesinės veiklos Lietuvoje keliamus  
 reikalavimus.

Daugiau informacijos rasite: 
www.skvc.lt 

 U1 – Dokumentas, nedarbo draudimo  
 stažui sumuoti.
 U2 – Dokumentas, nedarbo socialinio  
 draudimo išmokai išsaugoti.
 E104 / S041 formos pažyma – ligos,  
 motinystės, išmokos invalidumo ar  
 mirties atvejais.
 S2 / E112 formos pažyma – sveikatos  
 priežiūros paslaugoms gauti.
 P45 / P60 – darbdavio išduodamos  
 formos, pateikiamos siekiant   
 perskaičiuoti privalomojo sveikatos  
 draudimo (PSD) įmokas.
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Daugiau informacijos apie 
atvykimą ne ES piliečiams: 
www.keliauk.urm.lt >> Atvykstantiems
www.migracija.lt >> Užsieniečiams

ES piliečiams 

Lietuva yra Šengeno erdvės ir Europos 
Sąjungos (ES) narė. Atvykstantiems iš 
užsienio, taisyklės bei vizų tipai skiriasi, 
priklausomai nuo pilietybės ir atvykimo 
priežasties.

Pragyvenus Lietuvoje 
5 metus ir turint leidimą 
laikinai gyventi – galite 
kreiptis dėl nuolatinio 
gyvenimo leidimo gavimo.

Vizos užsienio 
piliečiams

Jei esate ES pilietis galite likti Lietuvoje iki 3 
mėnesių, nuo atvykimo dienos. Jei 
planuojate būti ilgiau negu 3 mėnesius per 
pusę metų, galite teikti dokumentus laikino 
ar pastovaus gyvenimo pažymėjimo gavimui. 

Daugiau informacijos rasite: 
www.migracija.lt >> ES piliečiams

Prieš atvykstant į Lietuvą ne ilgesniam nei 12 
mėnesių periodui, privalote aplikuoti vienai 
iš dviejų vizų:
 Šengeno viza – leis atvykti ir būti   
 Lietuvoje ne ilgiau kaip 3 mėnesius  
 pusės metų laikotarpyje.
 Nacionalinė D viza – leis atvykti, likti ir  
 dirbti šalyje ne ilgiau kaip vienerius  
 metus. 

Kitos Lietuvoje vykdomos programos, 
palengvinančios talentų iš trečiųjų šalių 
atvykimą:
 Mėlynoji kortelė („Blue card“) –   
 specialiai sukurta aukštos    
 kvalifikacijos specialistams    
 atvykstantiems iš trečiųjų šalių.   
 Kreiptis dėl jos gavimo galite dar   
 neatvykę į Lietuvą. Mėlynoji kortelė 
 leidžia gyventi ir dirbti Lietuvoje iki 3  
 metų, su galimybe ją pratęsti dar 3  
 metams. Su šia viza galite atsivežti  
 savo šeimą.
Daugiau informacijos rasite: 
www.eubluecard.lt

 „Startup Visa“ – valstybės inicijuota  
 programa skirta startuolių    
 ekosistemos skatinimui, specifinėse  
 technologijų srityse. Pateikę savo   
 idėją galite gauti leidimą gyventi ir  
 dirbti Lietuvoje iki vienerių metų, su  
 galimybe jį pratęsti.
Daugiau informacijos rasite:
www.startupvisalithuania.com

Ne ES piliečiams
Prieš atvykstant į Lietuvą ne ilgesniam nei 12 
mėnesių periodui, privalote aplikuoti vienai 
iš dviejų vizų:
 Šengeno viza – leis atvykti ir būti   
 Lietuvoje ne ilgiau kaip 3 mėnesius  
 pusės metų laikotarpyje.
 Nacionalinė D viza – leis atvykti, likti ir  
 dirbti šalyje ne ilgiau kaip vienerius  
 metus. 
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Gyvenamosios vietos deklaravimas suteikia 
teisę į viešas paslaugas kaip gydymas, 
mokymo įstaigų lankymas bei išmokas – 
Klaipėdos mieste.

Gyvenamosios vietos 
deklaravimas

 Lietuvos piliečiai gyvenamąją vietą 
gali deklaruoti prisijungę prie elektroninių 
valdžios vartų čia >>
 Užsieniečiai gyvenamąją vietą gali  
 deklaruoti tiesiogiai nuvykę į Civilinės  
 metrikacijos skyrių. Patariame su   
 savimi turėti šiuos dokumentus:
 ES piliečiams – užsieniečio pasą arba  
 tapatybės kortelę ir iš migracijos   
 skyriaus gautą pažymą apie teisę   
 gyventi Lietuvoje.
 Ne ES piliečiams –  pasą ir leidimą  
 gyventi Lietuvoje.
 
Civilinės Metrikacijos ir registracijos skyriaus 
Klaipėdoje kontaktai čia  >>
Adresas: S. Šimkaus g. 11, Klaipėda 
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Daugiau informacijos apie 
atvykimą ne ES piliečiams: 
www.keliauk.urm.lt >> Atvykstantiems
www.migracija.lt >> Užsieniečiams

 Grįžę iš užsienio ir nedirbantys, PSD  
 įmokas Sodrai turite sumokėti patys.  
 Tačiau jei ieškote darbo per   
 Užimtumo Tarnybą – PSD sumoka  
 valstybė.
 Atvykę užsieniečiai, turintys Šengeno  
 vizą arba Nacionalinę D vizą, arba   
 laikiną leidimą gyventi, privalomojo  
 sveikatos draudimo negauna, nebent  
 yra įdarbinti Lietuvoje, ar anksčiau  
 dirbo bent 6 mėnesius ir yra   
 užsiregistravę užimtumo tarnyboje.

Daugiau informacijos rasite: 
www.vlk.lt

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 
Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos 
šalyse, suteikia nemokamą sveikatos 
apsaugą savo gyventojams. Vaikai iki 18 
metų, moksleiviai, studentai bei socialiai 
draustini asmenys šią paslaugą gauna 
nemokamai. Privačia veikla užsiimantys 
asmenys PSD įmokas moka patys. Įdarbintų 
asmenų draudimą apmoka darbdavys. Tai 
galioja ir pastovų gyvenimo leidimą 
turintiems užsieniečiams.

Sveikatos 
priežiūra
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Jei jums prireiks skubios būtinosios 
medicininės pagalbos, atminkite, kad šeimos 
gydytojo siuntimas tam nėra reikalingas. 
Skubios medicininės pagalbos paslaugos yra 
nemokamos visiems Klaipėdos miesto ir 
dalies Klaipėdos rajono teritorijoje esantiems 
asmenims (namuose, darbovietėse, 
mokyklose, viešosiose įstaigose, viešose 
vietose) neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti 
privalomuoju sveikatos draudimu, nepaisant 
lyties, amžiaus, tautybės, pilietybės, 
registracijos vietos. Skubi būtinoji medicinos 
pagalba teikiama visą parą darbo, švenčių ir 
poilsio dienomis. Jei Jus ištiko nelaimė, 
tiesiog surinkite telefone bendrąjį pagalbos 
centro Nr. 112 arba tiesioginį greitosios 
medicinos pagalbos Nr. 113 ir išsikvieskite 
greitąją pagalbą. 

Nemokamos gydymo paslaugos ligoninėse 
yra teikiamos:
 PSD apdraustiems asmenims.
 Nuolatos gyvenantiems Lietuvoje,  
 neatsižvelgiant į jų tautybę ir į tai ar jie  
 yra apdrausti PSD.
 ES šalyse ar Šveicarijoje apdrausti   
 asmenys, turintys draudimą   
 patvirtinantį dokumentą.

Pagrindinės Klaipėdos miesto ligoninės:
 Klaipėdos universitetinė ligoninė >>  
 Klaipėdos jūrininkų ligoninė >> 
 Respublikinė Klaipėdos ligoninė >> 
 Klaipėdos vaikų ligoninė >> 

Valstybinės sveikatos 
įstaigos
 Deklaravus gyvenamąją vietą   
 Klaipėdos savivaldybėje, galite   
 išsirinkti jums labiausiai patinkančią  
 įstaigą. Tai gali būti ambulatorija,   
 pirminės sveikatos priežiūros centras  
 ar šeimos medicinos centras. Išsirinkę,  
 nuvykite į kliniką ir pateikę savo   
 asmens dokumentus    
 užsiregistruokite bei išsirinkite jums  
 tinkamą gydytoją.
 Susirgus pirmiausiai susisiekite su   
 sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje  
 dirba jūsų bendrosios praktikos   
 (šeimos) gydytojas ir užsiregistruokite  
 vizitui.  Nemokamos konsultacijos ir  
 apžiūros metu gydytojas jums paskirs  
 reikiamą gydymą ar laboratorinius  
 tyrimus, o jei reikės – hospitalizaciją ar  
 konsultaciją pas gydytoją specialistą.  
 Nepamirškite, kad norėdami   
 nemokamos gydytojo specialisto   
 konsultacijos, turite turėti šeimos   
 gydytojo siuntimą. 
 Nepamirškite, kad norėdami būti   
 priregistruoti konkrečioje sveikatos  
 priežiūros įstaigoje turite būti drausti  
 PSD.

Klaipėdoje veikia valstybinės ir privačios 
sveikatos priežiūros įstaigos, kurių 
teikiamomis paslaugomis galite naudotis 
nepriklausomai nuo to, ar esate apdrausti 
privalomuoju sveikatos draudimu. Tiesa, jei 
esate neapdrausti, už suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas (tiek valstybinėse tiek 
privačiose įstaigose) turėsite susimokėti 
patys.

Sveikatos priežiūros 
įstaigos

Šios įstaigos teikia mokamas paslaugas, o jų 
kainos nustatomos vadovaujantis vidaus 
tvarka. Tiesa, kai kurios privačios sveikatos 
įstaigos turi sutartis su teritorinėmis ligoninių 
kasomis, todėl asmenys, turintiems PSD, gali 
naudotis jų paslaugomis nemokamai. 

Gydymo įstaigų sąrašą rasite čia >> 

Privačios sveikatos 
įstaigos

Ligoninės
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Nuomos kaina Klaipėdoje, lyginant su kitais 
didžiaisiais Lietuvos miestais, yra 
pakankamai žema. Pavyzdžiui, Klaipėdoje 
galite sau leisti gyventi pačiame miesto 
centre už tą patį nuomos mokestį, kokį 
mokėtumėte kitame mieste gyvendami 
miegamuosiuose miesto rajonuose. 

Ką reikėtų žinoti planuojant nuomotis 
gyvenamąją vietą:
 Rekomenduojame pasirašyti nuomos  
 sutartį.
 Norėdami deklaruoti gyvenamąją   
 vieta nuomojamame bute, reikės   
 gauti buto savininko raštinį sutikimą.

Ką reikėtų žinoti planuojant pirkti 
nekilnojamąjį turtą: 
 Perkant nekilnojamąjį turtą procesas  
 yra ganėtinai paprastas ir greitas.   
 Galite jį nusipirkti tiesiogiai iš   
 pardavėjo, tereikia pasirašyti sutartį ir  
 sumokėti.
 Perspėjame, kad nekilnojamojo turto  
 pirkimas negarantuoja pastovaus   
 gyvenimo leidimo Lietuvoje gavimo.

Nekilnojamojo turto paieškos portalai:
 Aruodas >>  
 Domo Plius >>
 Skelbiu.lt >> 

Jei atvykote ne iš ES šalies, galite 
pasiteirauti dėl nemokamų lietuvių 
kalbos kursų Raudonojo Kryžiaus 
infocentre.

Integracinė pagalba

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus infocentras Klaipėdoje: 
K. Donelaičio g. 21A, Klaipėda 
Tel. Nr.: 8 650 55476

Pastaruosius kelerius metus Klaipėdoje 
veikia Raudonojo Kryžiaus infocentras, 
skirtas migrantams. Jame teikiamos 
socialinės, psichologinės, teisinės, profesinio 
orientavimo konsultacijos, organizuojami 
informaciniai seminarai aktualiomis 
temomis, lietuvių kalbos kursai bei 
visuomenės pažinimo mokymai. 

Lietuvių kalbos kursai
Kalbos pagrindų mokėjimas naujoje šalyje 
padeda lengviau integruotis bei įsidarbinti.

Yra keletas būdų kaip galite išmokti lietuvių 
kalbos:

Taip pat, lietuvių kalbos Klaipėdoje moko 
šios kalbų mokyklos:

Nemokami nuotoliniai kursai per 
„Loecsen“ platformą >>  
Nemokami garso mokymai telefone 
„50LANGUAGES“ >> 
Mokami nuotoliniai kalbos kursai 
grupėse >> 
Projektas „Let's be Friends“ ir 
nemokami nuotoliniai kursai su 
mokytoju >>

Amber Language Center >>
Brainster >>
Eurolingvija >>
Kalba.lt >>

Apgyvendinimas

Naudinga informacija 
užsieniečiams
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Atsidaryti banko sąskaitą Lietuvoje yra gana 
paprasta. Tačiau įprastai reikalaujama, kad 
užsieniečiai jau turėtų leidimą gyventi. 

Lietuvoje veikiantys Bankai:
 SwedBank >> 
 SEB bankas >>   
 Luminor >> 
 Šiaulių bankas >> 
 Medicinos bankas >> 

Bankai

Ieškant mobiliojo ryšio, siūlome pasirinkti 
vieną iš kelių didžiausių tiekėjų Lietuvoje:
 Telia >>
 Tele2 >>
 Bitė >>

Mobilaus ryšio tiekėjai
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 Jeigu vairuotojo pažymėjimas   
 išduotas kitoje ES šalyje, jis galioja ir 
  Lietuvoje.
 Jeigu pažymėjimas išduotas ne ES  
 šalyje, jis galioja tol, kol neturite   
 leidimo gyventi Lietuvoje. Gavus  
  leidimą, jums reikės užsiregistruoti  
 teorijos ir praktikos egzaminui, po   
 kurių išlaikymo bus išduotas   
 lietuviškas vairuotojo pažymėjimas. 

Daugiau informacijos ir registraciją rasite: 
www.regitra.lt

Vairuotojo pažymėjimas

https://www.regitra.lt/

Klaipėda ID
Šaulių g. 32-5, Klaipėda
www.klaipedaid.lt 
 

https://www.regitra.lt/
https://www.swedbank.lt/private?language=LIT
https://www.seb.lt/
https://www.luminor.lt/
https://sb.lt/lt
https://www.medbank.lt/lt/privatiems
https://www.telia.lt/privatiems
https://tele2.lt/
https://www.bite.lt/
https://www.klaipedaid.lt/
https://www.klaipedaid.lt/



