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Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos
kodas

03

2.

Administracinės paslaugos
versija

1

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Valstybės parama nelydimų nepilnamečių užsieniečių
integracijai Pabėgėlių priėmimo centre skyrimas.

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Atvykus į Pabėgėlių priėmimo Centrą su gautais
atitinkamais dokumentais Centro direktorius priima
sprendimą dėl jo apgyvendinimo ir paramos skyrimo.
Centro priėmimo ir integracijos skyriaus vedėjas
informuoja Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybą, Jonavos
vaiko teisių apsaugos skyrių, Kauno apskrities VPK
Jonavos policijos komisariatą ir Kauno apskrities VPK
Migracijos skyriaus Jonavos grupę. Centre sudaromas
nelydimo nepilnamečio integracijos veiksmų planas.
Parama nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kuriems
suteikta laikina apsauga, integracijai vykdoma tik
Centre.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. spalio 5 d.
įsakymas Nr. 998 "Dėl valstybės paramos prieglobsčio
gavėjų
integracijai
teikimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2005 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1V-31/A128 “Dėl nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų
apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre taisyklių
patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 9 d.
įsakymas Nr. A1-284/1V-425/V-739 “Dėl Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro,
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Aprašymo turinys
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/1v289/v-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų
nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra
prieglobsčio
prašytojai,
amžiaus
nustatymo,
apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei
paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A1-7 "Dėl
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2002 m. vasario 13d. įsakymo Nr. 20 "Dėl
užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre
sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo
bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems
tvarkos aprašo, užsieniečio teisės kas mėnesį gauti
piniginę pašalpą smulkioms išlaidoms įgyvendinimo
tvarkos aprašo ir užsieniečio teisės gauti kompensaciją
už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis
įgyvendinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo pakeitimo.
Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d.
įstatymas Nr. IX-2206 „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“.

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. Migracijos
departamento
prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
sprendimas.
2. Teismo sprendimas, pateikiant sprendimą raštu ar
elektroniniu paštu.
3. Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos sprendimas.
4. Teritorininės policijos įstaigos rašytis prašymas
patikėti prižiūrėti nelydimą nepilnametį užsienietį.
5. Institucijos, atvežusios nelydimą nepilnametį
užsienietį į Centrą, darbuotojas pasirašo perdavimo
aktą ir perduoda Centro darbuotojui nelydimo
nepilnamečio bylą.

7.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

Informacija iš PAIS (pabėgėlių administravimo
informacinės sistema), ar anksčiau nebuvo suteikta
parama. Informaciją patikrina pats administracinės
paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos
teikėjas

Gintarė Davalgienė, Priėmimo ir integracijos skyriaus
vedėja, gintare.davalgiene@rppc.lt, 8 349 73377

9.

Administracinės paslaugos
vadovas

Robertas Mikulėnas, Pabėgėlių priėmimo centro
direktorius, robertas.mikulėnas@rppc.lt, 8 349 73377
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10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

1 d.

11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina

Nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

Dokumentai administracinei paslaugai gauti yra
pildomi įstaigoje, atvykus nelydimam nepilnamečiui
užsieniečiui.

13.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

Informaciją apie administracinės paslaugos teikimą
galima rasti Pabėgėlių priėmimo centro internetinėje
svetainėje.

14.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

Teikiama administracinė paslauga yra galutinė. Būtina
patikrinti pateiktus dokumentus, įsitikinti, ar valstybės
parama
prieglobstį
gavusiems
nelydimiems
nepilnamečiams užsieniečiams anksčiau nebuvo teikta.
Pateikti dokumentai yra saugomi Pabėgėlių priėmimo
centro dokumentacijos bylose.
Įtraukiamas į Pabėgėlių priėmimo centro registro
dokumentus.

__________________________

Valstybės parama nelydimų nepilnamečių užsieniečių integracijai
Pabėgėlių priėmimo centre skyrimo aprašymo
priedas
VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJAI PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRE
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO SEKOS SCHEMA
Informacija iš PAIS
(Pabėgėlių
administravimo
informacinė sistema)
Paslaugos teikėjas
Gintarė Davalgienė,
Priėmimo ir integracijos skyriaus vedėja,
gintare.davalgiene@rppc.lt, 8 349 73377

Asmuo

Paslaugos vadovas
Robertas Mikulėnas,
Pabėgėlių priėmimo centro direktorius,
robertas.mikulenas@rppc.lt, 8 349 73377

Priėmimo ir
integracijos skyrius

Paslaugos teikėjas
Gintarė Davalgienė,
Priėmimo ir integracijos skyriaus vedėja,
gintare.davalgiene@rppc.lt, 8 349 73377

