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Rukla
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos
kodas

04

2.

Administracinės paslaugos
versija

1

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Valstybės paramos teikimo užsieniečio, gyvenančio
Pabėgėlių priėmimo centre, esanti ar buvusi su
prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukos
administracinės paslaugos teikimas
Centre apgyvendinami nukentėję asmenys, kuriems
teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas apsisprendimo
laikotarpis ir kuriems reikalinga gyvenamoji patalpa.
Nukentėję asmenys apgyvendinami atskirai nuo kitų
Centre apgyvendintų užsieniečių. Vienos šeimos nariai
apgyvendinami kartu. Pabėgėlių priėmimo centro
Priėmimo ir integracijos skyriaus darbuotojo, gavęs
informaciją iš Centre atvykusio ir gyvenančio
užsieniečio ar pastebėjęs nusikaltimo, susijusio su
prekyba žmonėmis požymius pagal LR Baudžiamojo
kodekso 147 str. „Prekyba žmonėmis“ ar 157 str.
„Vaiko pirkimas arba pardavimas“, užpildo
nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis indentifikavimo
kortelę, jos priedą ir pateikia Centro direktoriui. Centro
direktorius priima sprendimą dėl pranešimo apie
nusikaltimą atitinkamoms institucijoms.
Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d.
įstatymas Nr. IX-2206 „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“.
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

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

2
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

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

už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis
įgyvendinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo pakeitimo.
Vaiko teisių konvencija
Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES
LR baudžiamasis kodeksas
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. balandžio
18 d. nutarimu Nr. 430 „Dėl apsisprendimo
laikotarpio, per kurį užsienietis, kaip esanti ar buvusi
su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų auka, turi
priimti sprendimą, ar bendradarbiauti su ikiteisminio
tyrimo įstaiga ar teismu, suteikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
ikiteisminio
tyrimo
pareigūno išduoto nutarimo dėl apsisprendimo
laikotarpio nustatymo kopiją.
2. Prašymą dėl apgyvendinimo Centre ir reikiamos
pagalbos suteikimo.
Informacija iš PAIS (pabėgėlių administravimo
informacinės sistema), ar anksčiau nebuvo suteikta
parama. Informaciją patikrina pats 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

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

1 d.

11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina

Nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

6.

7.

8.

13.

14.

15.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

Atvykus užsieniečiui esančiam ar buvusiam su
prekyba žmonėmis susikusių nusikaltimų auka,
dokumentai administracinei paslaugai gauti yra
pildomi Centre.
Informaciją apie administracinės paslaugos teikimą
galima rasti Pabėgėlių priėmimo centro internetinėje
svetainėje.
Būtina patikrinti pateiktą dokumentą - Lietuvos
Respublikos ikiteisminio tyrimo pareigūno išduoto
nutarimo dėl apsisprendimo laikotarpio nustatymo.
Pateikti dokumentai yra saugomi Pabėgėlių priėmimo
centro dokumentacijos bylose.
Įtraukiamas į bylą „Prieglobstį gavusių užsieniečių
prašymai dėl integracijos Pabėgėlių priėmimo centre“.

_____________________________

Valstybės paramos teikimo užsieniečio, gyvenančio
Pabėgėlių priėmimo centre, esanti ar buvusi su prekyba žmonėmis
susijusių nusikaltimų aukos administracinės paslaugos 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

