Veiksmai priimant Ukrainos
karo pabėgėlius į švietimo
įstaigas
Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas
Alvydas Puodžiukas

BENDRA INFORMACIJA
 Lietuvos ligšiolinė parama Ukrainai:
• „minkštoji“ parama – atsiliepiant į Ukrainos prašymą per ES civilinės saugos
mechanizmą
• „kietoji“ parama – ginkluotė
 Iniciatyva iš verslo subjektų ir NVO
 Galimos atėjimo kryptys:
• vidinė siena su Lenkija
• skrydžiai
• išorinė siena su Baltarusija
 Kitų šalių parengties planai – Lenkija 140 tūkst., Latvija 10 tūkst., Estija 3 tūkst.,
Slovakija 10 tūkst., Rumunija 10 tūkst.
 Tikėtina atvykstančiųjų demografija – moterys su vaikais bei vyresnio amžiaus
tėvais
 Planuojamas atvykstančiųjų statusas – humanitariniais pagrindais išduodami
leidimai gyventi
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APGYVENDINIMAS IKI 3 MĖNESIŲ
 Savarankiškas apsigyvenimas
 Ukrainiečių diaspora
 NVO siūlymai – apgyvendinimas pas gyventojus
 Institucijų pasiūlytos patalpos

 Savivaldybių pasiūlytos patalpos
 Viešbučiai
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APGYVENDINIMAS NUO 3 MĖNESIŲ
 Savarankiškas apsigyvenimas
 Ukrainiečių diaspora
 NVO siūlymai – apgyvendinimas pas gyventojus
 Institucijų pasiūlytos patalpos

 Savivaldybių pasiūlytos patalpos
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MINISTERIJŲ ĮSITRAUKIMAS
 Vidaus reikalų ministerija:
• proceso koordinavimas
 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:
• įsidarbinimo galimybės (įvertinta, kad savivaldybėse esama virš 16 tūkst. laisvų darbo
vietų)
• socialinis paketas (išmokos, pašalpos, integracija)
 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:
• apgyvendinimo galimybės (bendrabučiai)
• galimybės vaikams lankyti švietimo įstaigas

 Sveikatos apsaugos ministerija:
• būtinoji medicinos pagalba
• COVID-19 testavimas
 Užsienio reikalų ministerija:
• dialogas su Ukrainos diaspora Lietuvoje
• koordinavimasis su Ukrainos ir Lenkijos ambasadomis (veiksmų derinimas su UA ir PL)
 Finansų ministerija:
• būtinojo finansavimo mechanizmas
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BENDRADARBIAVIMAS SU NVO
 Šaulių pagalba organizuojant registracijos postus prie sienos su Lenkija ir
Latvija (pagrinde Daugpilio kryptyje)
 Šaulių pagalba oro uostų PKP ir Kenos, Kybartų, ypatingai Vilniaus
geležinkelio PKP (srautų reguliavimas, pirminė pagalba)
 Pagalba registruojant prieglobsčio prašytojus
 Pagalba organizuojant maitinimą, ypač Registracijos centruose (Maisto
bankas)
 Srautų valdymas tiek Registracijos centruose, tiek Apgyvendinimo centruose
 Pagalba organizuojant logistiką: pervežimas į Registracijos centrus,
Apgyvendinimo centrus
 Informacijos apie vietos gyventojus, kurie apgyvendintų Ukrainos piliečius,
valdymas
 Pirminės registracijos mobilioje aplikacijoje sukūrimas (duomenų
integravimas MIGRIS)
PUSLAPIS
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Veiksmai priimant Ukrainos karo pabėgėlius į švietimo
įstaigas

Veiksmai priimant Ukrainos karo pabėgėlius į
švietimo įstaigas
Pareiškėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos švietimo skyrių . Savivaldybės
administracijos švietimo skyrius išnagrinėja pareiškėjo informaciją ir nukreipia į
Centralizuoto priėmimo sistemą, specialią priėmimo komisiją arba Švietimo įstaigą;

Pareiškėjas kreipiasi į Švietimo įstaigą. Švietimo įstaiga, esant galimybei, priima mokinį
mokytis ir įtraukia į Mokinių registrą;

Jeigu pareiškėjas kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją jis yra
nukreipiamas į Savivaldybės administracijos švietimo skyrių;
.

Kiekvienas atvejis yra individualus ir vieno atsakymo nėra, todėl susidūrus su
problemomis Savivaldybės administracijos skyrius kreipiasi į Švietimo, mokslo ir sporto
ministeriją.

Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus
veiksmai:
•

Paskirti atsakingą asmenį, kuris koordinuos visus klausimus susijusius su vaikų
priėmimu į švietimo įstaigas iš Ukrainos;

• Paskelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje informaciją lietuvių,
anglų, ukrainiečių kalbomis kur reikia kreiptis dėl vietų švietimo įstaigoje;

.

• Priimti mokinius į švietimo įstaigas vadovaujantis teisės aktų nustatyta
tvarka.

Migracijos departamento informacija

•

Migracijos departamentas informuoja, kad Ukrainos piliečiai, turintys biometrinius pasus ir kurių nacionalinių vizų ar leidimų laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje galiojimas baigiasi, pasibaigus šių dokumentų galiojimui iš karto gali pradėti naudotis 90 d. beviziu režimu.

•

Šiuo metu dėl Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių nebus priimami sprendimai dėl grąžinimo ar išsiuntimo.

•

Ukrainos piliečiai ir jų šeimos nariai, dėl kurių priimti sprendimai grąžinti juos į užsienio valstybę gali likti Lietuvos Respublikoje. Apie tai, kokius veiksmus
šie asmenys turės atlikti, Migracijos departamentas paskelbs papildomą informaciją.

•

Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams nebus naikinamos nacionalinės vizos ir leidimai laikinai gyventi.

•

Iš neteisėtai esančių Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių bus priimami prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi ar vizą. Artimiausiu metu Migracijos
departamentas paskelbs informaciją apie galimybę Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams gauti nacionalines vizas ir leidimus laikinai gyventi

lengvatinėmis sąlygomis.
•

Ukrainos piliečiai informacijos gali teirautis bendruoju Migracijos departamento informaciniu tel. 8 707 67000, skambinant iš užsienio – tel. +370 5 271
7112, taip pat el. paštu info@migracija.gov.lt.

•

Migracijos departamentas interneto svetainėje www.migracija.lt nuolat atnaujins informaciją apie Ukrainos piliečiams taikomas migracijos procedūras

su šiomis procedūromis susijusius veiksmus.

Dėkojame
Telefonas: +370 5 219 1190
El. paštas: info@smsm.lt
A. Volano g. 2,
LT-01124 Vilnius

