
 
  

AIRIJA  

JŪSŲ VADOVAS Į NAUJĄ PRADŽIĄ 

AIRIJA RŪPINASI JŪSŲ ATEITIMI 

Šios iniciatyvos tikslas – suteikti informaciją, kuri padėtų Jums 
atvykus į Airiją. Šiame vadove išdėstyti veiksmai, kurių turite imtis 
prieš keliaudami į Airiją ir atvykę į šalį. Jame pateikta naudinga 
informacija ir adresai, kur galite gauti daugiau pagalbos. 

 

SUŽINOKITE PRIEŠ IŠVYKDAMI 

Persikėlimas į užsienį gali būti puiki patirtis, suteikianti žmonėms galimybę išmėginti kitos šalies 
kultūrinį, socialinį ir ekonominį gyvenimo būdą. Airija yra populiari vieta darbo ieškantiems judiems 
europiečiams ir daugelis pasinaudojo teisės gyventi ir dirbti Airijoje privalumu. Norint gauti visapusišką 
naudą, prieš išvykstant labai svarbu sukaupti informaciją apie darbus, gyvenimo ir darbo sąlygas, darbo 
teises ir dabartinę ekonominę situaciją.   

Tai galima padaryti naudojantis EURES sistema (Europos įdarbinimo paslaugos), kurią sukūrė Europos 
Komisija, siekdama palengvinti laisvą darbuotojų judėjimą. 

EURES teikia šias paslaugas: 

• virš 3 000 000 darbo pasiūlymų visoje Europoje, įskaitant Airiją;  

• centrinę duomenų bazę, kurioje yra informacija apie gyvenimo ir darbo sąlygas kiekvienoje 
šalyje; 

• specialiai apmokyti EURES konsultantai Jūsų šalies valstybinėse užimtumo tarnybose, kurie 
suteiks išsamią informaciją ir patarimus apie judumą. Airijoje EURES sistemą administruoja 
socialinės apsaugos ministerija (The Department of Social Protection) įdarbinimo tarnyba.  

Internete galite prisijungti prie EURES adresu www.eures.europa.eu arba valstybinės darbo biržos 
vietos skyriuje. 

 

KONTROLINIS SĄRAŠAS 

ATVYKDAMI TURĖKITE: 

• galiojantį ES / EEE arba Šveicarijos pasą, arba galiojančią asmens tapatybės kortelę (ID), 
• darbo sutarties arba nuostatų ir sąlygų kopijas. Taip pat turite žinoti šias nuostatas ir sąlygas, 
• gyvenamąją vietą vietovėje, kur planuojate nuolat gyventi, 
• Europos draudimo pažymėjimą, greitosios medicinos pagalbos paslaugų draudimą arba 

privatųjį sveikatos draudimą (galima pasirinkti), 
• pakankamai lėšų, kad galėtumėte pragyventi iki pirmo atlyginimo arba grįžti namo, jei tai bus 

būtina, 
• atitinkamas E formas (U1 / U2 / U3). 

Jei turite klausimų, susijusių su išvardytais punktais, kreipkitės į EURES (įdarbinimo paslaugų tarnybos) 
konsultantą savo šalyje arba Airijoje (kontaktinius duomenis rasite www.eures.europa.eu). 

 

http://www.eures.europa.eu/


 
  

ASMENS SOCIALINIO DRAUDIMO NUMERIS (PPSN) 

Asmenys, ieškantys darbo Airijoje, turi kreiptis dėl Airijos asmens socialinio draudimo numerio (angl. 
Personal Public Service Number – PPSN) suteikimo. Norint gauti šį numerį, reikia kreiptis į vietos 
Socialinio aprūpinimo departamentą, teikiantį PPSN registravimo paslaugą. Daugiau informacijos apie 
prašymo teikimo tvarką ir reikalavimus galite rasti Socialinės apsaugos ministerija (Department of 
Social Protection) interneto svetainėje www.welfare.ie. 

 
ES, Šveicarijos bei Europos ekonominės erdvės (EEE) piliečiai turi teisę gyventi ir dirbti Airijoje be 
darbo leidimo, ir turi tokias pat teises į uždarbį ir darbo sąlygas, kaip ir Airijos piliečiai. 

Jeigu esate ES ir (arba) Europos ekonominės erdvės (EEE) narys, leidimo gyventi nereikia. Visi 
užsienio šalių piliečiai, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės 
valstybės ar Šveicarijos piliečiai, turi užsiregistruoti Garda (Airijos nacionalinės policijos) Valstybiniame 
imigracijos biure adresu http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

 

DARBO PAIEŠKA 

Prieš išvykdami į Airiją pirmiausia turėtumėte peržiūrėti įsidarbinimo Airijoje galimybes ir ieškoti 
informacijos bei konsultuotis su savo šalies EURES konsultantais. Galite susisiekti su jais valstybinės 
darbo biržos vietos skyriuje (EURES konsultantų kontaktinius duomenis taip pat galite rasti interneto 
svetainėje www.eures.europa.eu). 

Atvykus viena pirmųjų pagalbos gaunant darbą ir kitą informaciją Airijoje kontaktų turėtų būti vietos 
„Intreo“ skyrius. Jie yra visuose didžiausiuose Airijos miestuose. 

EEE valstybių piliečiai turi teisę nemokamai užsiregistruoti „Intreo“ skyriuje ir pasinaudoti jų 
paslaugomis. Informaciją apie laisvas darbo vietas galima gauti bet kuriame „Intreo“ skyriuje ir (arba) 
„Jobs Ireland“ interneto svetainėje adresu www.jobsireland.ie.  

„Intreo“ į kurią galite kreiptis visais įdarbinimo ir finansinės paramos klausimais. „Intreo“ teikia 
individualias paslaugas pagal Jūsų asmeninius poreikius, įskaitant konsultaciją apie švietimą, mokymus 
ir asmeninio tobulėjimo galimybes, pagalbą ieškant darbo bei informaciją apie mūsų teikiamą finansinę 
paramą. Daugiau informacijos ieškokite www.intreo.ie. 

Privačios įdarbinimo agentūros 

Privačios įdarbinimo agentūros negali apmokestinti darbo ieškančių asmenų už pagrindinę 
užregistravimo savo duomenų bazėje paslaugą. Visos agentūros privalo turėti Įmonių, prekybos ir 
užimtumo ministerija (The Department of Enterprise, Trade and Employment) išduotą licenciją. 
Licencijuotų įdarbinimo agentūrų sąrašą galite gauti departamento įdarbinimo agentūrų licencijavimo 
skyriuje. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, prisijunkite prie 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  

Privačios agentūros taip pat yra surašytos geltonuosiuose telefonų knygos puslapiuose, skyriuje 
„Employment Agencies“, žr. www.goldenpages.ie. Jas taip pat galite rasti agentūrų asociacijoje – 
nacionalinėje įdarbinimo federacijoje, adresu www.nrf.ie. 

Jeigu Jums reikalinga informacija apie juridines teises darbe, kreipkitės į Darbo santykių departamentą 
telefonu +353 59 917 8990 arba adresu www.workplacerelations.ie. 

 

https://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
https://www.welfare.ie/en/Pages/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.goldenpages.ie/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

 

BŪSTAS 

Pirkimas ir nuoma  

Galima išsinuomoti būstą su baldais ir be jų. Paprastai reikalaujamas mėnesio nuomos užstatas.  

Būstas yra reklamuojamas nacionalinėje, vietinėje spaudoje bei internete. Nekilnojamojo turto agentai, 
Airijoje parduodantys ir nuomojantys būstą. 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie    

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Komunalinės paslaugos  

Įmonių, kurių pareiga yra tiekti dujas, elektrą ir vandenį:  

• Dujos: Airijos dujų valdyba (Bord Gáis Éireann); www.bordgaisenergy.ie 

• Elektra: Elektros tiekimo valdyba (ESB); www.esb.ie 

• Vanduo: „Irish Water“; www.water.ie 

 

ANGLŲ KALBA 

Anglų kalbos mokyklų Konsultacinė tarnyba pripažintų mokyklų, kuriose mokoma anglų, kaip užsienio 
kalbos, sąrašą pateikia www.acels.ie   

Organizacijų, kurios yra patvirtintos Department of Education (Švietimo ministerija), sąrašas yra 
nuolatos atnaujinamas. 

Kitu atveju vietinėje bibliotekoje jums pasiūlys kalbų kursus arba keitimosi kalbomis grupes. Vietinių 
bibliotekų sąrašus bei kontaktus galite rasti www.library.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
http://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/


 
  

DARBO TEISĖ 

Darbdaviai turi užtikrinti tam tikras pagrindines darbo teises visiems savo darbuotojams. Šias teises 
reglamentuoja darbo teisės įstatymai. 
 
2015 m. spalio 1 d. įsteigta Darbo santykių komisija (angl. Workplace Relations Commission – WRC) 
užtikrina darbo teisių laikymąsi vykdydama kontrolę, tikrinimą ir baudžiamąjį persekiojimą. WRC 
sprendžia įvairius klausimus, susijusius su darbo teise, įskaitant klausimus apie terminus ir sąlygas, 
atlyginimą, atostogas, etatų mažinimą, atleidimą iš darbo, įspėjimus, atsiųstus darbuotojus ir į Airiją 
dirbti atvykusius asmenis. Daugiau informacijos ieškokite www.workplacerelations.ie. 
 
Nuo 2022 m. sausio 1 d. minimalus atlyginimas yra 10,50 EUR per valandą. 
 
Minimalus atlyginimas retkarčiais didėja. Informaciją apie šiuo metu nustatytą minimalų atlyginimą 
visada galite sužinoti Įmonių, prekybos ir užimtumo ministerija (Department of Enterprise, Trade and 
Employment) darbo santykių klientų aptarnavimo skyriuje. Daugiau informacijos ieškokite 
www.workplacerelations.ie. 

Kai kurioms pramonės šakoms, įskaitant žemės ūkį, viešąjį maitinimą, valymo paslaugas pagal sutartį, 
statybą, elektros darbus pagal sutartį, viešbučius (už Dublino Dun Laoghaire ir Cork miestų ribų), 
mažmeninę prekybą bakalėja ir saugos paslaugas, būtinos teisiškai įpareigojančios sutartys ir (arba) 
orderiai, kuriuose turi būti numatytas minimalus atlyginimas, kuris gali būti didesnis nei valstybinis 
minimalus atlyginimas. Daugiau informacijos apie šias sutartis ir (arba) orderius bei jų kopijas galite 
gauti iš darbo santykių klientų aptarnavimo skyriaus, adresu www.workplacerelations.ie. 

Darbo sutartis 

Pagal 1994 m. Įdarbinimo (informacijos) įstatymo reikalavimus, darbdaviai turi pateikti darbuotojams 
tam tikrus sutarties punktus raštu, kur turi būti surašytos darbo sąlygos. Punktai, kurie turi būti surašyti 
darbo sutartyje: 

• darbo sąlygos, susietos su darbdavio vardu bei adresu, 
• darbo vieta, 
• pareigos / darbo pobūdis, 
• įdarbinimo data, 
• numatoma darbo sutarties trukmė, jei ji laikina, arba data, kada sutartis nustos galioti, jei darbo 

sutarties trukmė fiksuota, 
• atlyginimo apskaičiavimo koeficientas arba būdas, 
• atlyginimo mokėjimo intervalai, 
• darbo valandos (įskaitant viršvalandžius), 
• teisės aktų nustatyti poilsio periodai bei pertraukos, 
• mokamos atostogos, 
• nedarbingumas dėl ligos ar traumos, 
• pensijos ir pensijų išmokėjimo planas, 
• įspėjimo laikotarpiai, kolektyvinė sutartis.  

Teisės aktai netaikomi tiems žmonėms, kurie nepertraukiamai dirbo pas darbdavį mažiau nei mėnesį. 
Sutartį su aukščiau išvardintais punktais darbdavys turi pateikti per du mėnesius nuo įdarbinimo 
pradžios. 

Profesinės sąjungos 

Narystė prekybos sąjungoje yra savanoriška.  Pagal Airijos darbo įstatymą, jūs turite tokias pat teises, 
kaip ir Airijos pilietis. Viena iš didžiausių Airijos profesinių sąjungų SIPTU ( Statybos pramonės 
profesinių sąjungų organizacija) įkūrė skyrių darbuotojams iš užsienio. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, kreipkitės į SIPTU telefonu +353 1 858 6300  arba prisiregistruokite prie www.siptu.ie. 

 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
file:///C:/Users/PM/Downloads/www.siptu.ie


 
  

SVEIKATA IR SAUGUMAS 

Sveikatos ir saugumo įstaiga/administracija yra valstybinė įstaiga, kuri atsakinga už sveikatos apsaugą 
bei darbo saugumą. Informaciją, susijusią su sveikata ir saugumu darbo vietoje, galite rasti 
internetiniame puslapyje www.hsa.ie  

 

APMOKESTINIMAS (PAYE – mokėk, kada uždirbi) 

Ką jums reikia daryti? 

Jūsų darbdavys turi išskaičiuoti mokestį iš jūsų atlyginimo pagal PAYE (mokėk, kada uždirbi) sistemą. 
Kad būtumėte tikri, jog mokesčiai tvarkomi tinkamai iš pat pradžių ir kad jūsų darbdavys teisingai 
išskaičiuoja mokestį iš jūsų atlyginimo, turite padaryti du dalykus: 

• Pateikite darbdaviui savo PPS (asmens socialinio draudimo pažymėjimo) numerį. Jis / ji praneš 
mokesčių inspekcijai, kad jūs pradėjote dirbti. 

• Gavę PPS numerį iš Socialinės apsaugos departamento, galite kreiptis dėl mokesčių kreditų 
pažymėjimo (Certificate of Tax Credits), užpildydami 12A formą (Prašymą dėl mokesčių kreditų 
pažymėjimo suteikimo ir kritinės standartinio mokesčio ribos – Application for a Certificate of 
Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) ir išsiųsdami ją mokesčių inspekcijai. Paprašykite 
darbdavio, kad duotų jums 12A formą. Darbdavys jums pasakys, į kurią mokesčių inspekciją 
užpildyta forma turi būti nusiųsta. Jeigu jūsų darbdavys neturi 12A formos, ją galite gauti iš bet 
kurios mokesčių inspekcijos arba paskambinę telefonu 1890 306 706. Geriausia būtų, jei tai 
padarytumėte kaip galima greičiau po to, kai priimate darbo pasiūlymą, net jei tai pusės etato ar 
vasaros darbas Tokiu būdu jūsų darbdavys bei mokesčių inspekcija turės galimybę sutvarkyti 
visus reikalus iki pirmo atlyginimo dienos.  

Kas vyksta paskui? 

Mokesčių inspekcija jums ir jūsų darbdaviui atsiųs mokesčių kreditų ir kritinės standartinio mokesčio 
ribos pažymėjimą, kuriame išsamiai aprašoma jums skirti mokesčių kreditai1. 

Kada pradėsite mokėti pajamų mokestį? 

Paprastai mokesčius pradėsite mokėti nuo pirmos darbo užmokesčio dienos. Jūsų mokama mokesčių 
suma priklauso nuo atlyginimo dydžio bei nuo mokesčių kreditų sumos.  
 
Mokesčio tarifo santrauka (vienam asmeniui) 
 
• 20 % nuo pirmų uždirbtų 36 800,00 €, 
• 40 % nuo uždarbio, viršijančio 36 800,00 €. 
 
Pastaba. 
Anksčiau nurodyti skaičiai buvo teisingi šio leidinio išleidimo metu. Jie gali keistis. Norėdami gauti 
išsamios informacijos, kreipkitės į valstybinį mokesčių departamentą tel. 01 865 5000 arba adresu 
www.revenue.ie  

 

 

 

 
1 Tai yra asmens mokestinės lengvatos, kuriuos mokesčių kreditų sistema suteikia privatiems asmenims 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 
  

SOCIALINĖ APSAUGA 

Jeigu planuojate vykti į Airiją gyventi, dirbti, mokytis, ar leisti pensiją, turite žinoti apie Airijos socialinės 
apsaugos sistemą. 
 
Airijoje dauguma darbdavių ir darbuotojų (vyresni kaip 16 m. ir jaunesni nei 66 m. amžiaus) moka 
socialinio draudimo (PRSI) įmokas į socialinio draudimo fondą. Tai padeda įgyti teisę į socialines 
išmokas, pavyzdžiui, bedarbio pašalpą, ligos pašalpą ir valstybinę pensiją (įmokinę). Jūsų mokama 
suma priklausys nuo atlyginimo ir pareigų, todėl šios įmokos vadinamos su atlyginimu susietomis 
socialinio draudimo (angl. Pay Related Social Insurance – PRSI) įmokomis. Socialinio draudimo įmokos 
yra skirstomos į skirtingas kategorijas – į klases, arba įmokų tarifus. Klasę ir įmokos tarifą nulemia jūsų 
darbo pobūdis. Daugiau informacijos apie PRSI įmokas ieškokite Socialinės apsaugos departamento 
interneto svetainėje www.welfare.ie  
 

Persikėlimas į Airiją ir teisė į socialinę apsaugą 

Jeigu atvykstate iš šalies, kurioje taikomi ES reglamentai ar dvišaliai socialinės apsaugos susitarimai (iš 
ES / EEE šalies), jūsų teisė gauti pensiją iš kitos šalies yra išsaugoma persikėlus gyventi į Airiją. Jums 
gali būti suteikta galimybė apjungti savo Airijos ir kitos šalies draudimo įrašus, kad galėtumėte gauti 
pensiją ar socialinę draudimo išmoką. 

Socialinės paramos išmokos 

Jeigu atvykstate iš šalies, kurioje taikomi ES reglamentai (iš ES / EEE šalies), atsivežkite formas U1 
(anksčiau – E301) ir E104. Šias formas, kuriose teikiama informacija apie turimą socialinio draudimo 
stažą, gali suteikti šalies, iš kurios atvykstate, atitinkama socialinės apsaugos institucija. Jeigu neturite 
sukaupę pakankamai socialinio draudimo įmokų kitoje šalyje ir (arba) Airijoje, atsižvelgiant į aplinkybes, 
jums gali būti suteikta teisė į  paramos išmoką. Paramos išmoka nesiejama su turimu socialinio 
draudimo stažu. Jeigu jūsų pajamos yra mažesnės už tam tikrą sumą, jums gali būti suteikta teisė gauti 
jūsų poreikius atitinkančias išmokas. Socialinės paramos išmokoms Airijoje taip pat taikomi reikalavimai 
dėl gyvenamosios vietos. 

Bedarbio pašalpos pervedimas 

Jeigu nedirbate, bedarbio pašalpa, kurią gaunate išvykimo šalyje, gali būti perkelta, jeigu šią pašalpą 
gaunate ilgiau kaip 4 savaites. Pagal ES reglamentus galite paprašyti, kad pašalpa būtų perkelta į Airiją 
ir turite atsivežti U2 formą (pakeičiančią E303 formą), kurioje pateikiami duomenys apie gaunamas 
išmokas. Per vieną savaitę nuo atvykimo į Airiją turite užsiregistruoti vietos socialinės rūpybos skyriuje. 
Po to pašalpa jums gali būti mokama 12 savaičių (tam tikrais atvejais – iki 26 savaičių). Mokama tokia 
pati pašalpa, kuri būtų mokama likus gyventi išvykimo šalyje. 

BANKO SĄSKAITOS ATIDARYMAS 

Jūs suprasite, kad, jei gyvenate ir dirbate Airijoje, jums reikalinga vienokia ar kitokia banko sąskaita. 
Turėdami banko sąskaitą jūs galėsite taupyti pinigus, atlikti pinigų pervedimo operacijas, gauti 
atlyginimą ir t.t. 

Daugelyje bankų reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (pasą arba vairuotojo 
pažymėjimą) bei dokumentą, patvirtinantį gyvenamąją vietą (sąskaita už komunalines paslaugas, 
adresuotą pareiškėjo vardu). Jūs negalite naudoti to paties dokumento, kad patvirtintumėte ir tapatybę, 
ir savo adresą. 

Norėdami sužinoti, kokie dokumentai galioja, užsiregistruokite internetiniame puslapyje 
www.citizensinformation.ie  

 

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

SVEIKATOS APSAUGA 

Jei jūs esate ES / EEE arba Šveicarijos pilietis ir keliaujate ar gyvenate Airijoje, jūs turite teisę į 
nemokamą sveikatos priežiūrą bei gydymą Sveikatos priežiūros tarnybos (HSE) viešosiose bei 
savanoriškose ligoninėse tuo atveju, jei jūs susergate ar patiriate nelaimingą atsitikimą. 

Turėdami Europos sveikatos draudimo pažymėjimą greičiau ir lengviau sulauksite medicininės 
pagalbos. Tai yra įrodymas, kad priklausote sveikatos draudimo sistemai, kurią tvarko kita ES / EEE 
valstybė narė arba Šveicarija. 

Ambulatorinės paslaugos viešosiose ligoninėse taip pat nemokamos, tačiau kai kurie žmonės turi 
sumokėti pradinę įmoką, jei jų nesiuntė gydytojas (GP – bendrosios praktikos gydytojas). Jei jūs gulite 
privačioje ligoninėje arba viešosios ligoninės privačioje palatoje, jūs turite mokėti už priežiūrą bei 
gydymą. Jūsų sveikatos draudimas gali padengti dalį arba visas išlaidas. 

Daugiau informacijos apie Airijos gydymo įstaigų teikiamas paslaugas ieškokite 
www.citizensinformation.ie. 

Nelaimingas atsitikimas ir avarija / nukentėjusysis 

Daugelyje nespecializuotų ir kai kuriose specializuotose ligoninėse yra nelaimingų atsitikimų, avarijų 
arba nukentėjusiųjų skyrių, kuriuose gydomi pacientai, neturintys bendrosios praktikos gydytojo 
siuntimo. Jei jūs atvykstate be bendrosios praktikos gydytojo siuntimo, jums gali tekti sumokėti, tačiau, 
jei turite grįžti pakartotiniam vizitui dėl tos pačios ligos ar nelaimingo atsitikimo, jums mokėti nebereikės.  

Nemokama sveikatos priežiūra – medicininės kortelės 

Turėdami medicininę kortelę, išduotą Sveikatos priežiūros tarnybos (HSE) Airijoje, už kai kurias 
sveikatos priežiūros paslaugas nemokėsite. Jei jūsų pajamos yra mažesnės nei nustatytas dydis, jūs 
turite teisę naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (medicininė kortelė). Tai galite 
sužinoti vietos Sveikatos priežiūros tarnyboje. Jei jūs turite medicininę kortelę, ši padengs visas jūsų, 
jūsų sutuoktinio bei vaikų išlaidas. Daugiau informacijos apie vietos Sveikatos priežiūros tarnybą galite 
rasti telefonų knygoje arba interneto svetainėje www.hse.ie. 

Privatus sveikatos draudimas 

Airijoje yra draudimo kompanijų, kuriose galite gauti privatų sveikatos draudimą. Privačios sveikatos 
draudimo kompanijos:  

• www.vhi.ie     
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

ŠVIETIMAS 

Airijos vyriausybė užtikrina nemokamą mokslą pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Trečio lygio mokslą 
sudaro daug sektorių. Universitetų sektorius, technologijos sektorius ir kolegijos yra finansuojami 
valstybės (kai kur taikomi registracijos mokesčiai). Taip pat yra daug privačių kolegijų. Patvirtintose 
trečio lygio mokymo įstaigose yra labai didelė konkurencija, o vietos paskirstomos pagal baigimo 
pažymėjimo rezultatus – paskutinius vidurinės mokyklos egzaminų pažymius. 
Mokymasis dieninėje programoje yra privalomas nuo 6 iki 16 metų. Švietimo ministerija yra atsakingas 
už švietimo sistemą Airijoje.  
 
 
Palyginimas / kvalifikacijų skaidrumas 
Informaciją galite gauti skirtingomis kalbomis šiose interneto svetainėse: 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.citizensinformation.ie/
file:///C:/Users/PM/Downloads/www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 
  

FAKTAI APIE AIRIJĄ 

Geografinės ypatybės  

Airijos sala yra į šiaurės vakarus nuo Europos. 
Plotas: 70 282 km2 [Šiaurės Airija: 14,139 km2].  

Klimatas  

Dėl Golfo srovės bei dažnų pietvakarių vėjų poveikio klimatas yra pastovus, o temperatūra tolygi visoje 
šalyje. Šalčiausi mėnesiai — sausis ir vasaris, kai vidutinė temperatūra dieną — nuo 4°C iki 7°C. Liepa 
ir rugpjūtis yra šilčiausi mėnesiai (14°C —16°C). Temperatūra labai retai nukrenta žemiau -10°C ar 
pakyla aukščiau 30°C.  

Žemumose kritulių kiekis būna nuo 800 iki 1200 mm, tačiau svyruoja nuo 750 mm kai kuriose rytinėse 
iki 1500 mm vakarinėse dalyse. Kalnų vietovėse vidutinis kritulių kiekis gali būti didesni kaip 2000 mm. 

gyventojų skaičius 

5,01 milijonai. 

Smulkesnės informacijos teiraukitės Airijos centriniame statistikos biure; www.cso.ie   

Kalba  

Anglų kalba yra pripažinta antra valstybinė kalba, bet ji yra vartojama darbo vietose, išskyrus 
Gaeltachtą, kur airiai vis dar kalba airių kalba.  

Religija  

Airijos konstitucija užtikrina pasirinkimo laisvę ir laisvą profesiją bei religinę veiklą visiems piliečiams.  

Politika  

1921 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašyta anglų-airių sutartis, pagal kurią 26 grafystėms buvo suteikta 
nepriklausomybė ir jos tapo Airijos laisvąja valstybe. 1920 m. šešioms Ulsterio grafystėms buvo leista 
įkurti savo parlamentą Belfaste, tačiau jos liko Jungtinės Karalystės dalimi.  

1937 m. buvo įvesta nauja konstitucija ir Airija išliko neutrali Antrojo pasaulinio karo metu. 1949 m. 
paskelbta Airijos Respublika. 1955 m. Airija buvo priimta į Jungtinių Tautų organizaciją, o 1973 m. kartu 
su Jungtine Karalyste ir Danija prisijungė prie EEE. 

Ekonomika 

Airija – tarptautinės prekybos ekonomikos šalis su maža vidaus rinka – yra labai priklausoma nuo 
prekybos su užsieniu. Ši šalis nuolat įvardijama kaip viena atviriausių rinkų pasaulyje ir yra aukštai 
reitinguojama globalizacijos indeksuose.  

 

 

 

 

http://www.cso.ie/


 
  

NAUDINGI ADRESAI 

AMBASADA 

Savo šalies ambasados adresą galite rasti Airijos telefonų knygoje, skyriuje „Diplomatinės ir konsulinės 
atstovybės“ (angl. Diplomatic & Consular Missions).  

EURES Airija  

Tarptautinio įdarbinimo tarnyba: 
European Employment Services 
Department of Social Protection 
Goldsmith House, Dublin 2 
Tel.: 00353 1 673 2544 
El. paštas: eures@welfare.ie    
Internete: www.euresireland.ie  

DARBO TEISĖ 
Įmonių, prekybos ir užimtumo ministerija: 
Department of Enterprise, Trade and Employment 
Workplace Relations Customer Service 
O'Brien Road, Carlow 
Tel.: +353 59 917 8990 
Internete: www.workplacerelations.ie   

Teisingumo ministerija. 
Airijos natūralizacijos ir imigracijos tarnyba: 
Department of Justice  
The Irish Naturalisation & Immigration Service 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Tel.: + 353 1 602-8202 
Vietiniu tarifu:  1890 551 500 
El. paštas: info@justice.ie  
Internete: www.justice.ie ; www.inis.gov.ie  
 
Europos visuomenės informacijos centras: 
European Public Information Centre, European Union House,  
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Tel.: + 353 1 634 1111 
Internete: http://ec.europa.eu/ireland   
El. paštas: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   

EURES 
Internete: www.eures.europa.eu    

VYRIAUSYBĖS MINISTERIJOS 
Socialinės apsaugos ministerija:  
Department of Social Protection,  
Áras Mhic Dhiarmada 
Vietinė socialinės rūpybos tarnyba / „Inteo“ centras 
Internete: www.welfare.ie    

Švietimo ministerija:  
Department of Education  
Marlborough Street, Dublin 1 
Tel.: + 353 1 889 6400  
El. paštas: info@education.gov.ie  
Internete: www.education.ie  

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
  

Užsienio reikalų ministerija: 
Department of Foreign Affairs  
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
Tel.: + 353 1 4082000 
Internete: www.dfa.ie   

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

Sveikatos apsaugos ministerija:  
Department of Health  
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Tel.: + 353 1 635 4000  
Internete:  www.health.gov.ie  
 
Sveikatos paslaugų teikėjo (HSE) skyriai visoje šalyje 
Internete: www.hse.ie or www.citizensinformation.ie   

SVEIKATA IR SAUGA 

Sveikatos ir saugos tarnyba: 

Health and Safety Authority 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Tel.: + 353 1 6147000     

Vietiniu tarifu: 1890 289 389  

El. paštas: wcu@hsa.ie  

Internete: www.hsa.ie   

MOKESČIAI 

Mokesčių inspekcijos skyriai visoje šalyje: 
Revenue Commissioners 
Skambinant iš užsienio: 00353 1 6474444.   
Regioninių skyrių vietinio tarifo numeriai internete: www.revenue.ie   

PROFESINĖS SĄJUNGOS 

Airijos profesinių sąjungų kongresas (ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Tel.: + 353 1 889 7777 
Internete: www.ictu.ie  
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Tel.: + 353 1 8586300; Vietiniu tarifu: 1890 747 881 
El. paštas: organising@siptu.ie  
Internete: www.siptu.ie  
 
Informacija apie Airijos valstybę 
www.gov.ie  
 
Informacija apie viešąsias paslaugas 
www.citizensinformation.ie   
 
Dėl daugiau informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygas Airijoje kreipkitės tiesiogiai į vietos 
EURES konsultantą arba el. paštu eures@welfare.ie  

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
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