
1. Ką turi žinoti į Lietuvą atvykę Ukrainos piliečiai ir jų šeimos nariai? 

 

Ukrainos piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę į Lietuvą, turi kreiptis į registracijos centrą (Pramonės 

g. 1B, Alytus, adresas gali keistis). Po registracijos, užsieniečiai, neturintys gyvenamosios vietos, bus 

nuvežti į laikinas apgyvendinimo vietas (savivaldybėse arba pas fizinius asmenis). 

Buvimas registracijos centre gali užtrukti iki 3 parų.  

 

Kitose ES šalyse kreipkitės į tos šalies pareigūnus ir valstybės tarnautojus. 

 

2. Kur yra registracijos centras? 

Registracijos centras yra Pramonės g. 1B, Alytus (Alytaus kultūros centras, gali keistis). 

 

3. Ar Raudonasis Kryžius gali mums suteikti gyvenamąją vietą? 

 

Šiuo metu RK neteikia gyvenamosios vietos žmonėms, atvykusiems iš Ukrainos, tačiau galėsime 

suteikti informaciją apie apgyvendinimo galimybes, kai tik turėsime papildomos informacijos.  

 

4. Kokią pagalbą gali suteikti Raudonasis Kryžius?  

 

Raudonasis Kryžius gali Jums suteikti konsultacijas dėl Jūsų teisinės padėties Lietuvoje. Mes taip pat 

galėsime Jums suteikti reikiamą humanitarinę pagalbą (padėti su maisto produktais, higienos 

priemonėmis, SIM kortelėmis, priemonėmis vaikams).  

 

Taip pat kreipkitės į Raudonąjį Kryžių, jeigu pasimes Jūsų šeimos nariai arba nutrūks ryšiai su 

Ukrainoje likusiais šeimos nariais. Dėl nutrūkusių šeimos ryšių kreipkitės elektroniniu paštu 

tracing@redcross.lt arba skambindami telefonu +37052127322. 

 

5. Mes keliaujam link sienos, ar ES mus įsileis? Ar nėra ribojimų pateikti į ES?  

 

Šiuo metu mums nėra žinoma, kad būtų ribojamas patekimas į ES teritoriją. 

 

6. Ar vyksta skrydžiai iš Ukrainos į Vilnių?  

 

Mūsų turimais duomenimis skrydžiai virš Ukrainos teritorijos nevykdomi, tačiau galite mėginti 

sieną kirsti automobiliu. 

 

7. Ar Ukrainos piliečiams taikomas bevizis režimas Lietuvos Respublikoje? 

 

Taip, taip Ukrainos piliečiams, turintiems biometrinius pasus, taikomas bevizis režimas (galimybė 

būti Lietuvoje ir visoje Šengeno erdvėje 90 dienų per 180 dienų laikotarpį). 

 

8. Gyvenu bei dirbu Lietuvoje ir noriu atsivežti savo šeimą iš Ukrainos, ką man daryti?  

 

Jūsų šeimos nariai į ES gali atvykti teisėtai, nes Ukrainos piliečiams taikomas bevizis režimas. Atvykę 

į Lietuvą Jūsų šeimos nariai taip pat turės užsiregistruoti, tačiau, jeigu turite jiems gyvenamąją vietą, 

jie galės apsigyventi su Jumis. 

RK neorganizuoja Ukrainos piliečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, tačiau galime padėti teisinėmis 

konsultacijomis.  

 

9. Ką daryti jei pasibaigė nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje? 
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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. 

  

10.  Ką daryti jei Ukrainos piliečiui ar jo šeimos nariui priimtas sprendimas grąžinti į užsienio 

valstybę? 

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. 

 

11. Ką daryti, jei Ukrainos pilietis ar jo šeimos narys Lietuvoje yra neteisėtai (pvz. pasibaigus 

beviziam režimui)? 

Migracijos departamentas iš neteisėtai Lietuvoje esančių Ukrainos  piliečių ir jų šeimos narių priims 

prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi ar vizą. Šiuo metu dėl Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių 

nebus priimami sprendimai dėl grąžinimo ar išsiuntimo. 

 

12. Ar bus naikinamos Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių turimos vizos ar leidimai laikinai 

gyventi? 

Ne, Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių turimos nacionalinės vizos ir leidimai laikinai gyventi nebus 

naikinami. 

 

13. Kur kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje?  

 

Jums reikia nuvykti į Migracijos departamento teritorinį skyrių, kur ten dirbantiems valstybės 

tarnautojams pasakysite, kad norite prieglobsčio. Tuomet bus pradėta prieglobsčio procedūra. 

Kontaktai - https://migracija.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-1 

Net jeigu šiuo metu Lietuvoje gyvenate kitu pagrindu (pvz. turite vizą ar leidimą gyventi), galite 

kreiptis į Migracijos departamentą prašydami prieglobsčio.  

14. Kur kreiptis, norint gauti informacijos apie migracijos procedūras Ukrainos piliečiams ir jų 

šeimos nariams? 

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 departamentas taip pat atidaro informacinius konsultacijų langelius Ukrainos piliečiams 

ir jų šeimos nariams (darbo laikas 7.30 – 16.30 val., išankstinė registracija nebūtina). Migracijos 

departamento teritorinių skyrių adresus galite rasti čia - https://www.migracija.lt/kontaktai 

 

15. Aš gyvenu Lietuvoje ir noriu padėti besitraukiantiems iš karo zonų Ukrainoje, kaip galiu 

prisidėti?  

 

Galite prisidėti aukodami lėšas: Lietuvos Raudonasis Kryžius Pagalba ukrainiečiams (redcross.lt). 

Bendra visų nevyriausybinių organizacijų akcija bus paskelbta Aukok.lt, sekite naujienas. 
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Taip pat galite apgyvendinti ukrainiečius savo šeimoje, jums priklausančiame būste. Informaciją 

galite rasti Stiprūs kartu puslapyje Stiprūs Kartu – Padėkite artimui savo! (stipruskartu.lt). 

 

Taip pat galite prisidėti prie RK savanorių komandos užpildydami anketą: Savanoriaukite | Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus draugija (redcross.lt) 
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