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Apie ką

•Pirmas etapas: kas jau 
daroma?

•Ukrainos pabėgėlių teisinis 
statusas

•Antras etapas: kam ruoštis? 



Koordinuota 
pagalba

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Caritas, Maltiečiai,
Maisto bankas, Gelbėkite vaikus – reikiama
humanitarinė pagalba tik atvykus.

Maisto bankas – maistas

Gelbėkite vaikus – vaikų ir nėščiųjų poreikai

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Caritas, Maltiečiai –
kiti humanitariniai poreikiai: higienos prekės,
drabužiai, avalynė, SIM kortelės, medikamentai,
informacija.

Pasiskirstymas savivaldybėmis: Kontaktai
organizacijų, teikiančių humanitarinę pagalbą
ukrainiečiams | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija (redcross.lt)

https://www.redcross.lt/kontaktai-organizaciju-teikianciu-humanitarine-pagalba-ukrainieciams


Kas jau daroma?

Sritys:

1. Humanitarinės pagalbos teikimas pabėgėliams iš Ukrainos registracijos centruose, 
skyriuose, ilgainiui – savivaldos apgyvendinimo vietose.

2. Pagalba skyriuose – help desk: humanitarinė pagalba, informacija, psichosocialinė 
pagalba, šeimos ryšių atkūrimo klausimai.

3. Pagalba valstybei: 

✓Registracijos centrų parengimas;

✓ Savivaldos apgyvendinimo vietų parengimas;

✓Pagalba registracijos centruose valdant srautus, budint, registruojant žmones, pildant 
prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi.



Naudingos nuorodos

Informacija vienoje vietoje -> Karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas 
Lietuvoje | Mano vyriausybė (lrv.lt) arba www.ltua.lt

Migracijos departamento statistika, kiek užregistruota žmonių -> 
Statistika | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos (lrv.lt)

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-apie-situacija-ukrainoje/aktuali-informacija-1/karo-pabegeliu-is-ukrainos-priemimas-lietuvoje
http://www.ltua.lt/
https://migracija.lrv.lt/lt/statistika


UNHCR 
pozicija dėl  
Ukrainos 
pabėgėlių 

✓turi būti suteikta apsauga; 

✓užtikrinamas negrąžinimas; 

✓vidinio persikėlimo alternatyva Ukrainoje 
neegzistuoja;

✓raginama neužkirsti kelio kreiptis dėl 
prieglobsčio, jeigu žmonės gyvena šalyje ir 
kitais pagrindais (pvz., studijų, darbo ir pan.);

✓raginama pasirūpinti ir kitų tautybių 
žmonėmis, kurie Ukrainoje buvo prašęsi arba 
gavę prieglobstį.



Migracijos procedūros

Registracija

(Alytaus, Marijampolės, Vilniaus 
registracijos centruose, 

migracijos skyriuose)

Prašymas leidimo gyventi dėl 
humanitarinių priežasčių, 

nacionalinės vizos, prieglobsčio

Leidimo gyventi dėl 
humanitarinių priežasčių 

(planuojama išdavimo trukmė 
24 d.d.), nacionalinės vizos ar 
leidimo gyventi prieglobsčio 

pagrindu išdavimas



Paramos 
apimtis

✓Paramos integracijai priemonėmis 
galės naudotis tik Ukrainos 
pabėgėliai, kurie kreipsis dėl 
prieglobsčio suteikimo.

✓Ukrainos pabėgėliai, kurie kreipsis 
dėl leidimo gyventi dėl 
humanitarinių priežasčių, gavę 
leidimą laikinai gyventi pateks į 
socialinės apsaugos sistemą, 
prieinamą Lietuvos piliečiams.



Socialinė apsauga

Nauja socialinės paramos gavėjų grupė, turinti teisę:

✓ gauti piniginę socialinę paramą (piniginę socialinę paramą nepasiturintiems 
gyventojams, išmokas vaikams, laidojimo pašalpą), 

✓ paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, 

✓ nustatyti negalią ir suteikti galimybes naudotis visomis neįgaliųjų socialinės 
integracijos priemonėmis, 

✓ gauti slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, šalpos pensijas, 

✓ socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų priemokos, 

✓ UTPĮ nurodytą Lietuvos Respublikos paramą užsieniečių integracijai: vienkartinę 
įsikūrimo paramą, mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar 
priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti



Siūlomi 
keisti 
įstatymai

1) Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;

2) Išmokų vaikams įstatymas;

3) Paramos mirties atveju įstatymas;

4) Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

5) Tikslinių kompensacijų įstatymas;

6) Šalpos pensijų įstatymas;

7) Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

8) Socialinių paslaugų įstatymas;

9) Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymas. 

Projektai pateikti derinimui. TAIS nuoroda: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1705a3819a4111ec9e62f
960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID
=83e582c0-cfea-43c8-9070-eec1256331a0

Planuojama, kad įsigalios nuo 2022 04 01.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1705a3819a4111ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=83e582c0-cfea-43c8-9070-eec1256331a0


Sveikatos priežiūros paslaugos

• Nepilnamečių profilaktinis patikrinimas ir skiepijimas;

• Asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiama skubioji 
medicinos pagalba, nėštumo priežiūra, pagalba prasidėjus gimdymui bei kitos būtinos 
asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

• Medicininės reabilitacijos paslaugos pabėgėliams, patyrusiems sužeidimų karinių veiksmų 
Ukrainoje metu;

• Savalaikis užsieniečių pavėžėjimas į gydymo, fizinės medicinos ir reabilitacijos įstaigas.

• Pasisikiepijimas nuo Covid-19.

Šias paslaugas apmoka Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos.





Teisė dirbti

• Atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

• Teisę dirbti taip pat turės ir Ukrainos piliečiai, 
pateikę prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos 
Respublikoje.

• Pateikusieji prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi 
Lietuvoje darbo tikslu bus atleidžiami nuo pareigos 
gauti Užimtumo tarnybos sprendimą dėl 
užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos 
darbo rinkos poreikiams ir galės pradėti dirbti iš 
karto.



Švietimas

• Vaikų tėvams ar globojantiems asmenims dėl vaiko 
mokymo reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje 
įsikūrė. 

• Informacija apie ukrainiečių vaikų priėmimą į 
ugdymo įstaigas teikiama savivaldybių švietimo 
skyriuose, kuriuose paskirti koordinatoriai. 

• Mokyklos gali priimti mokytis ir įregistruoti į 
Mokinių registrą ir tuos mokinius, kurie neturi 
laikino leidimo gyventi Lietuvoje bei nacionalinės 
vizos.



Šeimos ryšių 
atkūrimas

Lietuvos Raudonasis Kryžius

tracing@redcross.lt

+370 5 212 7322

mailto:tracing@redcross.lt


Kam ruoštis?

Svarbu:

✓Maždaug pusė atvykstančiųjų vaikai;

✓Atvyksta nelydimų nepilnamečių;

✓Didžioji dalis – mamos su vaikais (galimybės dirbti?);

✓Psichologinė būsena:

• Šokas dėl karo;

• Palikti artimieji;

• Prarasti artimieji.

✓Informacijos ir paslaugų poreikis

✓Pajėgumai savivaldybėse



Ačiū už 
dėmesį!

Eglė Samuchovaitė

egle@redcross.lt

+370 682 48 533

mailto:egle@redcross.lt

