
DARBO  
PAIEŠKA
Jeigu asmuo ketina ieškoti darbo Lietuvoje, nori įgyti paklausių darbo rinkoje pro-

fesinių žinių, sužinoti apie padėtį darbo rinkoje, jis gali kreiptis į teritorinę darbo biržą ar 
EURES biurus dėl darbo paieškos. Informaciją apie laisvas darbo vietas visoje Lietuvoje 
taip pat galima rasti ir Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje www.ldb.lt. Šioje 
internetinėje svetainėje yra visa su darbo paieška susijusi informacija: kokie dokumentai 
reikalingi, norint registruotis darbo biržoje; kokie darbo pasiūlymai šiuo metu yra duo-
menų bazėje; kokios srities specialistų labiausiai trūksta ir pan. 

Skelbimus dėl konkursų į valstybės tarnautojų pareigas galima rasti „Valstybės 
žinių“ leidinyje „Informaciniai pranešimai“ ir internete adresu www.vtd.lt, skiltyje „Kon-
kursai į valstybės tarnybą“. 

Laisvų darbo vietų galima ieškoti ir privačių įdarbinimo agentūrų internetinėse 
svetainėse, kuriose darbo skelbimus galima rasti pagal profesiją, vietovę, reikalingą išsi-
lavinimą ir kt. Pagrindinių Lietuvoje veikiančių privačių įdarbinimo agentūrų internetinių 
svetainių adresai: www.cv.lt; www.cvonline.lt; www.cvmarket.lt; www.darbo.lt; www.
noriudarbo.lt ir kt.

ŠVIETIMAS  
IR MOKSLAS
Sugrįžtantiems tęsti mokslo
Lietuvos piliečiai (vaikai ir suaugusieji), grįžę į Lietuvą gyventi, baigę užsienio šalies 

pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo pro-
gramos dalį, mokytis pagal bendrojo lavinimo programas priimami kaip ir visi Lietuvos 
gyventojai. Mokykla, į kurią kreipėsi pageidaujantis tęsti mokslus iš užsienio atvykęs 
mokinys, vertina mokinio užsienyje išeitą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo pro-
gramos dalį. Esant tam tikrų programų skirtumų, mokyklos vadovybė, atsižvelgdama į 
mokinio pageidavimus, numato būdus ir formas, kaip juos likviduoti ir atsiskaityti.

Iš užsienio grįžę lietuvių kalbos nemokantys vaikai, prieš pradėdami nuoseklųjį mo-
kymąsi bendrojo lavinimo mokykloje, lietuvių kalbos gali mokytis išlyginamojoje klasėje 
arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje. Priėmimas gali būti vykdomas visus mokslo 
metus. Daugiau informacijos galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje 
www.smm.lt 

SVEIKATOS  
DRAUDIMAS
Visi asmenys, sugrįžę iš užsienio į Lietuvą nuolat gyventi, iš karto įgyja teisę gauti Priva-

lomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamas būtinosios medicinos pagalbos pas-
laugas. Valstybės lėšomis draudžiami asmenys (vaikai iki 18 metų, neįgalieji ir kt.) turi teisę 
gauti kompensuojamąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš karto grįžę į Lietuvą.

Teisę gauti kompensuojamąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus bei 
medicinos pagalbos priemones taip pat turi tie asmenys, už kuriuos mokamos arba kurie 
patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį 
ar valstybės tarnyboje, privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią už 
juos buvo pradėtos mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. 

Jei asmenys prieš grįždami į Lietuvos Respubliką, buvo apdrausti valstybiniu sveikatos 
draudimu kitoje ES ar Europos Laisvos Prekybos Asociacijos šalyje, į Lietuvą jie turėtų atsivež-
ti tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaigos išduotą E 104 formos pažymą, kurioje 
būtų patvirtintas sveikatos draudimo stažas. Šią pažymą reikia pristatyti į teritorinę ligonių 
kasą pagal gyvenamąją vietą. 

AKTUALI InfORMAcIjA KITOSE ES ŠALySE  
PRIVALOMUOjU (VALSTyBInIU) SVEIKATOS  
DRAUDIMU APDRAUSTIEMS ASMEnIMS

Kitose ES ar Europos Laisvos Prekybos Asociacijos šalyse dirbantys ir sveikatos draudi-
mo įmokas mokantys asmenys, komandiruoti į Lietuvą arba vykdami į ją paviešėti, turi at-
sivežti sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. 
Šią kortelę turintys asmenys turi teisę gauti nemokamą būtinąją medicinos pagalbą asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis. 

Išsamesnę informaciją galima rasti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos internetinėje svetainėje www.vlk.lt arba teritoriniuose ligonių kasose:

KOMPETEnTIngOS  
įSTAIgOS DėL:

- valstybinio socialinio draudimo pensijų (senatvės, netekto darbingumo, našlių/
našlaičių), asmenims, dirbusiems užsienyje ir Lietuvoje, yra VSDFV Užsienio išmokų tarnyba 
(Kalvarijų g. 147, LT-08221, Vilnius, www.sodra.lt); 

- darbo paieškos, nedarbo draudimo išmokų yra Lietuvos Darbo biržos teritoriniai sky-
riai. (Lietuvos darbo birža: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius, www.ldb.lt); 

- sveikatos paslaugų yra Valstybinė ligonių kasos teritoriniai skyriai. (Valstybinė ligonių 
kasa: Kalvarijų g. 147, LT-08221, Vilnius, www.vlk.lt);

- išmokų vaikams ir laidojimo pašalpų yra savivaldybių administracijų Socialinės pa-
ramos skyriai;

- pajamų apmokestinimo yra Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informavimo 
centras (www.vmi.lt). 



ruojamų neapmokestinamųjų pajamų, privalo jas deklaruoti ir, jeigu tokios pajamos yra 
apmokestinamos Lietuvoje, nuo jų apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį. 

Daugiau informacijos apie Lietuvoje bei iš užsienio valstybių gautų pajamų apmokes-
tinimą ir pajamų deklaravimą galima gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informavimo centre.

draudimo stažą toje šalyje. Nustatant asmens teisę į pensiją, atsižvelgiama į kitoje ES 
valstybėje įgytą stažą.

Lietuvoje VSDFV Užsienio išmokų tarnyba yra atsakinga už pensijų skyrimą asme-
nims, turintiems stažą Lietuvoje ir kitose ES šalyse (www.sodra.lt). 

UŽSIEnyjE įgyTŲ  
KVALIfIKAcIjŲ PRIPAŽInIMAS   
Aukštojo mokslo studijos 
Asmenys, kurie bendrąjį išsilavinimą yra įgiję užsienyje ir nori stoti į valstybines aukš-

tąsias mokyklas, turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (Suvalkų g. 1, LT-03106, Vil-
nius; interneto svetainė www.skvc.lt) ir pateikti notaro patvirtintus išsilavinimą liudijančius 
dokumentus. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienyje, priimami į visiškai arba iš dalies Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal 
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytas kvotas ir tvarką. 

Pagrindinių aukštųjų mokyklų Lietuvoje interneto adresai: www.vu.lt; www.vgtu.lt; 
www.mruni.lt; www.vdu.lt; www.ktu.lt; www.kmu.lt; www.vpu.lt; www.ku.lt; www.vda.
lt; www.lka.lt ir kt.

Aukštąjį išsilavinimą Lietuvoje vertina Studijų kokybės vertinimo centras, o pripažįsta 
Švietimo ir mokslo ministerija. Informaciją apie užsienyje įgytų mokslo laipsnių diplomų 
(daktaro ir habilituoto daktaro nostrifikavimą) išdavimą bei daktaro mokslo laipsnio diplo-
mų dublikatų išdavimą galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje: http://www.
smm.lt/smt/amdp/index.htm.

LIETUVA TAIKO DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARTIS SU ŠIOMIS VALSTYBĖMIS: 

Airija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graiki-
ja, Gruzija, Italija, Islandija, Ispanija, Izraeliu, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Jungtine Karalyste, 
Kanada, Kazachstanu, Kinija, Kroatija, Korėja, Latvija, Lenkija, Liuksemburgu, Malta, Makedonija, 
Moldova, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Singapūru, Slovakija, 
Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Uzbekistanu, Vengrija ir Vokietija. Kipras 
yra Europos Sąjungos valstybė narė, su kuria Lietuva nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokes-
tinimo išvengimo sutarties

SOcIALInIS DRAUDIMAS
Kai asmuo gyvena ar grįžta iš užsienio gyventi ir dirbti į Lietuvą, socialinę apsaugą re-

glamentuoja nacionaliniai įstatymai. Tačiau, kai asmuo migruoja iš vienos valstybės į kitą, 
jam pradedami taikyti tarptautiniai susitarimai, sutartys ar kiti teisės aktai. 

EUROPOS SąjUngOS REgLAMEnTAI

Kad Europos Sąjungoje migruojantys asmenys būtų apsaugoti, buvo priimti ES socia-
linės apsaugos koordinavimo reglamentai. ES lygmeniu koordinuojamos visos svarbiausios 
socialinės apsaugos sritys: ligos ir motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
išmokos, nedarbo išmokos, senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių pensijos, išmo-
kos mirties atveju, išmokos šeimai. 

Pagrindiniai ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentų principai: 
- negalima diskriminacija dėl pilietybės;
- asmuo draudžiamas socialiniu draudimu tik vienoje valstybėje, taip išvengiant dvigu-

bo ar net trigubo apmokestinimo; 
- vienoje valstybėje įgytos socialinio draudimo išmokos negali būti mažinamos ar anu-

liuojamos vien dėl to, kad gavėjas išvyksta gyventi į kitą ES valstybę; 
- nustatant teisę į socialinio draudimo išmokas, atsižvelgiama į kitoje valstybėje įgytą 

stažą. 
ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentai šiuo metu galioja 31 valsty-

bėje (Europos Sąjungos valstybėse ir Europos Laisvos Prekybos Asociacijos valstybėse): 
Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispani-

joje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuk-
semburge, Maltoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slova-
kijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, bei Islandijoje, 
Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje.

PEnSIjOS 

Jei prieš grįždamas į Lietuvą asmuo legaliai dirbo bet kurioje kitoje ES valstybėje, jo 
draudimo stažas yra išsaugomas. Kitaip tariant, kitoje ES valstybėje sumokėtos įmokos nei 
perkeliamos į Lietuvą, nei išmokamos asmeniui, jei asmens draudimas toje šalyje nutrūksta. 
Kiekviena šalis, kurioje asmuo buvo apdraustas bent vienerius metus, turės mokėti pensiją, 
kai asmuo pasieks pensinį amžių. Pavyzdžiui, jei asmuo dirbo trijose ES valstybėse, sulau-
kęs pensinio amžiaus jis gaus tris atskiras pensijas. Pensija bus skaičiuojama pagal asmens 

PAjAMŲ APMOKESTInIMAS
Lietuvos nuolatinių ir nenuolatinių gyventojų gautų pajamų apmokestinimą regla-

mentuoja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Jeigu pajamos gaunamos iš užsienio 
valstybės, su kuria sudaryta dvišalė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, kartu bus 
taikoma ir ši sutartis. 

Nuo 2009 m. sausio 1 d. patvirtintas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas. Pajamoms 
iš paskirstytojo pelno taikomas 20 procentų pajamų mokesčio tarifas. 

Migruojančių asmenų pajamos apmokestinamos pagal šias taisykles:
- jei asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, apmokestinamos tiek Lietuvoje, tiek ir 

užsienyje gautos pajamos, tačiau yra naikinamas užsienyje gautų pajamų dvigubas apmo-
kestinimas, t.y. nėra apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio pajamos, iš-
skyrus dividendus, palūkanas ir honorarus, kurios gautos ES valstybėse narėse, arba užsienio 
valstybėse, su kuriomis yra sudarytos dvišalės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, 
jeigu nuo tokių pajamų tose valstybėse buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus 
mokestis; arba užsienyje sumokėtas pajamų mokestis atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos 
pajamų mokesčio sumos, jeigu gauti dividendai, palūkanos ir honoraras iš ES valstybių arba 
užsienio valstybių, su kuriomis taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, arba 
iš kitų valstybių (išskyrus Tikslines teritorijas) gautos bet kokios rūšies tose valstybėse paja-
mų mokesčiu apmokestintos pajamos.  

- jei asmuo yra nenuolatinis gyventojas, apmokestinamos tik Lietuvoje gautos paja-
mos ir jei toks apmokestinimas numatytas nacionaliniuose įstatymuose ir dvišalėse dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutartyse.

Jei asmuo ilgam išvyksta iš Lietuvos ir tampa užsienio valstybės nuolatiniu gyven-
toju, Lietuvoje apmokestinamos tik tokios pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje: pajamos, 
gautos pardavus ar išnuomojus Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą, pajamos iš Lietuvoje 
vykdomos veiklos ar Lietuvoje gauti dividendai, tantjemos, palūkanos ir honorarai. Kai 
asmuo buvo nuolatiniu užsienio valstybės gyventoju, užsienyje gautos pajamos Lietuvoje 
neapmokestinamos.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, iš užsienio valstybių gavę pajamų, išskyrus nedekla-

nEDARBO DRAUDIMAS 

Nedarbo draudimo išmoka yra skiriama toje valstybėje, kurioje paskutiniu metu as-
muo buvo apdraustas. Jei prieš grįždamas į Lietuvą asmuo dirbo ES valstybėje ir ten tapo 
bedarbiu, ta valstybė turi skirti nedarbo draudimo išmoką. Bedarbis, grįžtantis į Lietuvą 
ieškotis darbo, gali gauti išmoką iš tos valstybės tik 3 mėnesius. Prieš išvykdamas jis turi 
būti įsiregistravęs tos valstybės darbo biržoje, o atvykęs į Lietuvą, asmuo per 7 dienas turi 
įsiregistruoti teritorinėje darbo biržoje.  

Daugelis išvykstančiųjų praranda teisę į pašalpas, nes:
- išvyksta iš šalies, neįsiregistravę darbo biržoje;
- per vėlai įsiregistruoja darbo biržoje, į kurią atvyksta ieškotis darbo. 
Daugiau informacijos ieškokite Lietuvos darbo biržoje (www.ldb.lt). 

IŠMOKOS ŠEIMAI 

Šeimos išmokos yra numatytos visų ES valstybių teisės aktuose, tačiau jų skyrimo 
sąlygos ir dydžiai gerokai skiriasi. Daugelyje ES valstybių skiriant išmokas šeimai yra ke-
liamas reikalavimas dėl nuolatinės gyvenamosios vietos (pvz., Lietuvoje). Tuo tarpu vals-
tybėse, kuriose tam tikri draudimo laikotarpiai yra reikalaujami, bus atsižvelgta į visose 
kitose ES valstybėse įgytus darbo, draudimo ar gyvenimo laikotarpius.

Kai gyventi ir dirbti į Lietuvą grįžta visa šeima, išmokos vaikui skiriamos pagal na-
cionalinius teisės aktus.  

Jei tėvai dirba pagal darbo sutartį skirtingose valstybėse ir turi teisę į išmokas šei-
mai, o vaikas gyvena vienoje iš šių valstybių, išmoką šeimai mokės ta valstybė, kurioje 
gyvena vaikas. Tačiau jei kitoje valstybėje išmoka šeimai yra didesnė, ji mokės skirtumą 
tarp šiose valstybėse numatytų išmokų. 

DVIŠALėS SUTARTyS 

Su valstybėm, į kurias daugiausia migruoja Lietuvos piliečiai, Lietuvos Respublika 
yra pasirašiusi tarptautines dvišales socialinės apsaugos sutartis:

- su Baltarusija, Ukraina - jos apima visas pagrindines socialinės apsaugos išmokas. 
- su JAV, Kanada, Rusija, tik dėl pensijų.
Dauguma Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių yra grindžiamos pro-rata 

(proporciniu) principu, t.y. nustatant teisę gauti išmoką, sumuojamas abiejose valsty-
bėse įgytas valstybinio socialinio draudimo stažas, o išmokos dalį kiekviena valstybė 
apskaičiuoja atskirai, proporcingai kiekvienoje valstybėje įgytam valstybinio socialinio 
draudimo stažui. Apskaičiuota išmokos dalis siunčiama į tą valstybę, kurioje asmuo nuo-
lat gyvena. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės yra pa-
sirašiusios susitarimą dėl socialinio draudimo pensijų mokėjimo į užsienį. Šis susitarimas 
užtikrina, kad atitinkamos Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos socialinio 
draudimo sistemos mokės viso dydžio išmokas kitos šalies piliečiams, turintiems į jas tei-
sę, tačiau esantiems už išmokančiosios šalies ribų, neatsižvelgiant į jų nebuvimo šalyje 
trukmę. Užtikrinama, kad pareiškimai išmokoms gauti gali būti pateikiami esant už jas 
išmokančiosios šalies ribų, kad ištarnauto laiko pensijos ar senatvės išmokos, taip pat 
maitintojo netekties išmokos apskaičiavimas ir šių išmokų išmokėjimas bus atliekami 
pagal tokias pat taisykles, kurios taikomos mokančiosios šalies piliečiams. 


