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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;

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.

. 

Veiksmai priimant Ukrainos karo pabėgėlius į 
švietimo įstaigas

Pareiškėjas kreipiasi į Švietimo įstaigą. Švietimo įstaiga, esant galimybei, priima mokinį 

mokytis ir įtraukia į Mokinių registrą;



• 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.

. 

Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 
veiksmai:



• 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.

Migracijos departamento informacija
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