
 

 

Ką reikia žinoti apie laikinąją 
apsaugą 
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Mano teisės 
Laikinoji apsauga – tai skubi ir veiksminga apsauga, suteikiama iš Ukrainos bėgantiems 
žmonėms. Gavę ją, įgyjate tam tikras teises, kaip antai: 
 

 
▪ teisę gyventi šalyje, 

 

 

 
▪ teisę dirbti – įsidarbinti pagal darbo sutartį arba užsiimti savarankiška veikla, 

 

 
▪ tinkamą būstą, 

 

 
▪ socialines paslaugas ir prireikus lėšų pragyventi, 

 

 
▪ sveikatos priežiūrą, 

 

 
▪ medicininę ar kitą pagalbą, jei turite specialių poreikių, 

 

 
▪ jaunesni nei 18 metų vaikai – galimybę mokytis, 

 

 
▪ teisę į šeimos susijungimą su pagrindiniais šeimos nariais (informacijos kreipkitės į 

valdžios institucijas). 

 

 
Šiomis teisėmis galite naudotis vienoje iš šių šalių: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, 
Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, 
Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, 
Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje. 
 
Taip pat bet kada galite paprašyti prieglobsčio (tarptautinės apsaugos). 
 
 

Kuriam laikui suteikiama laikinoji apsauga? 
Ji suteikiama iki 2023 m. kovo 4 d. ir gali būti automatiškai pratęsta dar metams (šešių mėnesių 
laikotarpiais) iki 2024 m. kovo 4 d. Atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dar vieneriems metams. 
 

Kas turi teisę gauti laikinąją apsaugą? 
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Papildoma 
informacija 

 

▪ Ukrainos piliečiai, pabėgėliai buvę Ukrainoje ir jų šeimos nariai, gyvenę Ukrainoje iki 2022 
m. vasario 24 d. 

▪ Asmenys be pilietybės ir ne Ukrainos piliečiai, gyvenę Ukrainoje iki 2022 m. vasario 24 d. ir 
turėję nuolatinį leidimą gyventi Ukrainoje, kuriems grįžti į savo kilmės šalį nėra saugu. 

 
 

Ką daryti, jei neturiu teisės į laikinąją apsaugą, bet 
 grįžti į savo šalį man nesaugu? 

Tokiu atveju galite paprašyti prieglobsčio (dar vadinamo tarptautine apsauga). 
 
 

Kaip galiu naudotis su laikinąja apsauga susijusiomis 
teisėmis? 
Praneškite nacionalinėms institucijoms, kad norite naudotis su laikinąja apsauga susijusiomis 
teisėmis ir gauti leidimą gyventi šalyje. Užregistravus jūsų asmens duomenis , jūsų gali būti 
paprašyta pateikti pasą arba kitus asmens tapatybės dokumentus. 

 

 

 

▪ Keliaujate su vaiku, pagyvenusiu 

asmeniu arba neįgaliuoju. 
▪ Turite ES gyvenantį giminaitį. 
▪ Norite susirasti savo šeimą. 
▪ Jums dar nėra 18 metų ir atvykote 

be tėvų arba su asmenimis, kurie 
nėra jūsų tėvai. 

▪ Jums reikia medicininės pagalbos, 
turite negalią arba specialių 

poreikių. 
▪ Nukentėjote nuo nepažįstamų arba 

pažįstamų asmenų, jie jums grasino 

arba vertė jus kažką daryti prieš 
jūsų valią. 

▪ Kas nors siūlo jums padėti mainais 
už paslaugas. 

▪ Nuolat informuokite šeimą ir 
draugus apie tai, kur esate. 

▪ Būkite atsargūs priimdami pagalbą 
iš nepažįstamų asmenų ne 
oficialiais kanalais. 

▪ Saugokite savo dokumentus ir 
turėkite jų nuotraukas. Niekam 
neduokite savo dokumentų ir 
telefono. 

▪ Jei jaučiatės nesaugiai, 
skambinkite nemokamu pagalbos 
numeriu 112. 

▪ Niekada nesidalinkite savo 
asmenine informacija ar 
nuotraukomis su 
nepažįstamaisiais internete  

 

Būkite saugūs Informuokite įstaigas, jei 


