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Bendra informacija 

Perkeliamojo asmens statusą gavęs asmuo turi 

teisę atvykęs į LR gauti valstybės paramą 

perkeliamųjų asmenų integracijai. Už perkeliamo 

asmens integraciją LR atsakingas integracijos 

operatorius - Pabėgėlių priėmimo centras. 

Kontaktai:  

Karaliaus Mindaugo g. 18, LT-55283 Rukla, 

Tel./faks. +370 349 73377, +370 672 14158,  

El. p. perkelimas@rppc.lt   

www.rppc.lt  

 

 

Atvykimas 

Perkeliamasis asmuo turi teisę per 3 mėnesius 

nuo perkeliamojo asmens statuso  suteikimo ir jo 

įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos 

pateikti prašymą perkėlimo į LR koordinatoriui 

dėl atvykimo į LR. 

Perkėlimo organizatorius perduoda informaciją 

apie asmens atvykimo į LR datą, laiką ir vietą 

integracijos operatoriui. 

Pabėgėlių priėmimo centras organizuoja asmens 

paėmimą iš atvykimo vietos ir pervežimą į 

apgyvendinimo vietą.  

 
Pateikiami dokumentai 

Perkeliamasis asmuo per 10 darbo dienų nuo 

atvykimo į LR Pabėgėlių priėmimo centrui turi 

pateikti: 

1. Prašymą dėl paramos integracijai; 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

 

 
Apgyvendinimas 

Perkeliami asmenys gali būti apgyvendinami 

Pabėgėlių priėmimo centre arba jo suteiktose 

patalpose.  

  

Centre arba jo suteiktose patalpose asmenys gali 

gyventi iki 4 mėn.  

 

  

 
Aprūpinimas 

Gyvenimo Pabėgėlių priėmimo centre arba jo 

suteiktose patalpose laikotarpiu perkeliami 

asmenys aprūpinami pagal patvirtintus 

normatyvus: 

1. Būtiniausiais namų apyvokos reikmenimis 

2. Baldais 

3. Patalyne  

 

 
Išlaidų atlyginimas 

Jei perkeliamam asmeniui paramos integracijai 

teikimas nutraukiamas dėl perkeliamojo asmens 

statuso panaikinimo,  asmuo privalo atlyginti LR 

patirtas išlaidas. 
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Integracijos laikotarpis 

Pabėgėlių priėmimo centras su perkeliamuoju 

asmeniu pasirašo sutartį, kartu su juo sudaro 

individualų paramos perkeliamojo asmens 

integracijai teikimo planą. 

Pirminė integracijos sutartis gali būti sudaroma 

iki 12 mėn. Rekomenduojama pirminę 

integracijos sutartį sudaryti 6-iems mėnesiams. 

(pagal asmens prašymą  svarstomas sutarties 

pratęsimas įvertinus integracijos plano rodiklius.)  

Bendras paramos integracijai teikimo laikotarpis 

negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo 

sutarties pasirašymo dienos.  

Piniginės paramos teikimo laikotarpis yra ne 

ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo sutarties 

pasirašymo dienos. 

 

 
Sveikatos apsauga 

Perkeliamas asmuo yra draustinas nuo įrašymo į 

perkeltinų asmenų sąrašą datos.  

Perkeliami asmenys, norintys gauti sveikatos 

priežiūros, psichologines  paslaugas turi 

registruotis pas šeimos gydytojus ar specialistus.  

 

 

 
Lietuvių kalbos kursai 

suaugusiems 

Pabėgėlių priėmimo centras suaugusiesiems 

perkeliamiems asmenims organizuoja intensyvius 

lietuvių kalbos mokymo ir lietuvių kultūros 

pažinimo 96 val.(A1 lygio) kursus. 

Savivaldybėse suaugusiesiems papildomai 

organizuojami lietuvių kalbos 190 valandų (A1 

lygio) kursai. 

Asmenys turi teisę lietuvių kalbos kursus lankyti 

savarankiškai. 

Perkeliamam asmeniui pateikus reikalingus 

dokumentus gali būti skiriama kompensacija iki 

3 VRP ( 441 Eur), bet ne daugiau už faktiškai 

patirtas išlaidas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mokslas 
Vaikų registracija į darželius ir 

mokyklas  

Pabėgėlių priėmimo centras suteikia pagalbą 

registruojant vaikus į priešmokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo programas. 

Nepilnamečiams perkeliamiesiems asmenims 

teikiamos šios švietimo paslaugos: 

- mokyklinio amžiaus vaikų įgytus mokymosi 

pasiekimus nustato priimančioji mokykla per 

pirmąjį mėnesį (atvykusiems vasarą – iki rugsėjo 

1 d.); 

- vaikai, nustačius jų mokymosi pasiekimus, 

pradeda mokytis kartu su bendraamžiais. 

Vaikams sudaromos galimybės mokytis 

išlyginamosiose klasėse (grupėse);  

- vaikai pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo programas ugdomi Švietimo įstatymo 

nustatyta tvarka. Pabėgėlių priėmimo centras, 

bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija  organizuoja perkeliamų 

asmenų dalyvavimą vaikų ir (ar) suaugusiųjų 

formaliojo ir neformaliojo švietimo programose 

 

  



 
Profesinė kvalifikacija 

Pabėgėlių priėmimo centras suteikia pagalbą, 

tarpininkauja identifikuojant mokymo ir 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

 

 
Migracijos departamentas – 

leidimo gyventi Lietuvoje 

prašymo teikimas  

 

Per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos 

Respubliką dienos, o asmuo, kuris jau yra 

Lietuvos Respublikoje, – per 1 mėnesį nuo 

perkeliamojo asmens statuso suteikimo dienos, 

privalo kreiptis į Migracijos departamentą su 

prašymu gauti dokumentą, patvirtinantį arba 

suteikiantį užsieniečiui teisę nuolat gyventi 

Lietuvos Respublikoje, o Lietuvos Respublikos 

pilietis (nuo 16 metų), jei  neturi galiojančios 

asmens tapatybės kortelės ar paso - dėl asmens 

tapatybės kortelės ar paso išdavimo. 

 

 

 
Asmeninė banko sąskaita 

  

Pabėgėlių priėmimo centras padeda 

perkeliamiems asmenims atsidaryti banko 

sąskaitą. 

 

 

 
Registracija į užimtumo tarnybą  

Kol perkeliamasis asmuo nėra gavęs dokumento, 

kuris patvirtina arba suteikia užsieniečiui teisę 

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jis turi teisę 

gauti Užimtumo tarnybos informavimo ir 

konsultavimo paslaugas apie užimtumo ir 

įsidarbinimo galimybes Lietuvos Respublikoje.  

Asmuo, turintis LR pilietybę ir asmuo,  gavęs 

leidimą gyventi LR, jei ieško darbo arba jam 

reikia kitų Užimtumo tarnybos teikiamų 

paslaugų, gali joje registruotis. 

Pagrindinis UT tikslas - padėti asmenims 

įsidarbinti.   

 

 

 
Pagalba išsinuomojant būstą 

Perkeliamasis asmuo, kuris atvykęs į Lietuvos 

Respubliką buvo apgyvendintas Pabėgėlių 

priėmimo centro ar jo suteiktose gyvenamosiose 

patalpose privalo per 4 mėnesius nuo sutarties 

pasirašymo dienos savo pasirinktos savivaldybės 

teritorijoje pats arba Pabėgėlių priėmimo 

centrui tarpininkaujant susirasti gyvenamąsias 

patalpas ir jose apsigyventi. 

 

 
 

 

 

 

 


