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Pastebima, kad dalis užsienyje gyvenančių lietuvių sugrįžta gyventi į Lietuvą. Tačiau pagyvenus užsienyje, ypač 

ilgiau, grįžti nėra taip paprasta. Per pastaruosius metus Lietuvoje įvyko daug pokyčių, o sugrįžus vienu metu 

tenka spręsti daugybę skirtingų klausimų. Todėl labai svarbu užtikrinti kokybišką informacijos teikimą įvairiais 

su grįžimu susijusiais klausimais.   

Tarptautinės migracijos organizacijos ir LR Vyriausybės įkurtas Migracijos informacijos centras „Renkuosi 

Lietuvą“ teikia nemokamas konsultacijas visiems sugrįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems užsienio 

lietuviams. Konsultacijos teikiamos: 

• Telefonu: 8 800 22922 (skambinant iš Lietuvos) d.d. 9.00-17.30 val. 

     85 2 51 43 52 (skambinant iš užsienio) d.d. 9.00-17.30 val. 

• el. paštu: mic@iom.lt 

• skype: migracijos informacijos centras,  d.d. 9.00-17.30 val. 

• facebook paskyroje: https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/  

• internetinėje svetainėje: www.renkuosilietuva.lt  

 

Grįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems užsienio lietuviams MIC konsultacijos teikiamos vieno langelio 

principu, t.y. kiekvienas besikreipiantis konsultuojamas asmeniškai, suteikiant būtent jam reikalingą 

informaciją ar nukreipiant į atsakingas institucijas. 

MIC „Renkuosi Lietuvą“ dažniausiai gauna klausimus, susijusius su šiomis sritimis:  
 

• Darbas ir įsidarbinimas  
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• Socialiniai klausimai  

• Švietimas 

• Sveikatos apsauga  

• Šeimos narių, ne LR piliečių, gyvenimas ir integracija Lietuvoje  

• Kiti klausimai  
 

Suprantama, kad ne visi užsienyje gyvenantys lietuviai gali sugrįžti ir gyventi bei dirbti Lietuvoje, tačiau jaustis 

lietuviu gali kiekvienas. Todėl internetiniame puslapyje www.renkuosilietuva.lt taip pat pristatomos užsienyje 

gyvenančių lietuvių iniciatyvos – tiek vykdomos Lietuvoje, tiek kitose šalyse.  Kol kas jų sąrašas – labai nedidelis, 

tačiau visi norintys, kad apie jų vykdomas veiklas sužinotų kuo daugiau žmonių, gali kreiptis svetainėje 

nurodytais kontaktais ir MIC darbuotojai pasirūpins, kad  apie jų vykdomas iniciatyvas būtų informuota ir 

Lietuvos visuomenė. 

Puslapyje taip pat veikia atskira Lietuvos regionų skiltis, kurioje galima rasti trumpą informaciją apie kiekvieną 

Lietuvos savivaldybę ir joje vykdomas grįžusių lietuvių iniciatyvas. Internetiniame puslapyje savo patirtimi 

dalinasi ir jau grįžę lietuviai. Jų istorijos skirtingos – nuo visai paprastų žmonių iki žinomų ir garsių savo srities 

specialistų. 

Daugiau informacijos apie Renkuosi Lietuvą galima rasti internetiniame puslapyje www.renkuosilietuva.lt bei 

Facebook paskyroje Renkuosi Lietuvą.  

Jei domina bendradarbiavimo galimybės, norite gauti mūsų naujienas arba pageidaujate gauti daugiau 

informacinės medžiagos – susisiekite: Projekto koordinatorius Justinas Uba - 8 52 51 43 52, justinas@iom.lt; 

projekto asistentė Agnė Camara - 8 52 51 43 52, agne@iom.lt.   
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