
 

NAUJININKŲ PABĖGĖLIŲ STOVYKLOS 

TEIKIAMOS PASLAUGOS UŽSIENIEČIAMS 

 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKLOS SRITIS VEIKLOS APRAŠYMAS TIKSLINĖ GRUPĖ KONSULTACIJŲ 

LAIKAS 

KONTAKTINIS 

ASMUO 

1.  Konsultacija ir pagalba 

įsidarbinant 

Įsidarbinimo galimybių vertinimas; konsultacijos darbo 

paieškos, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais; 

tarpininkavimas įdarbinant; pagalba rengiant dokumentus (CV, 

motyvacinis laiškas, kt.). 

Asmenys 18+ (darbingo amžiaus 

suaugusieji). 

Antradieniais  

14:00-16:00 val.  

Ketvirtadieniais  

9:00-11:00 val. 

Eleonora Vaičiūnienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 678 23219. 

2.  Konsultacija sveikatos 

priežiūros klausimais 

Konsultacija apie sveikatos paslaugų prieinamumą, e-sveikatos 

sistemos naudojimąsi; pagalba registruojantis pas 

medikus/norint prisiregistruoti prie medicinos įstaigos; kitos 

informacijos, susijusios su sveikatos apsauga, teikimas. 

Asmenys 18+, šeimos.  Pirmadieniais  

13:00-15:00 val. 

Trečiadieniais  

10:00-12:00 val. 

Vilma Paškevičienė,  

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14098. 

3.  Konsultacija teisiniais 

klausimais 

Institucijų, teikiančių teisines paslaugas užsieniečiams, paieška 

ir kontaktinių duomenų perdavimas klientams. 

Asmenys 18+, šeimos. Antradieniais  

14:00-16:00 val. 

Ketvirtadieniais  

9:00-11:00 val. 

Sandra Šapkienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 42992. 

4.  Konsultacija 

kvalifikacijos kėlimo/ 

persikvalifikavimo/ 

studijų klausimais 

Konsultacija, informacijos teikimas apie studijų Lietuvoje 

užsieniečiams galimybes, švietimo įstaigų kontaktinių duomenų 

perdavimas. Bendradarbiavimas su universitetais, kolegijomis ir 

UŽT dėl informacijos naujumo ir aktualumo užtikrinimo. 

Asmenys, turintys vidurinį/profesinį 

išsilavinimą, norintys kelti 

kvalifikaciją/persikvalifikuoti, tęsti 

nebaigtas profesinės mokyklos, 

bakalauro ar magistro studijas ir pateikę 

išsilavinimą įrodančius dokumentus. 

Pirmadieniais  

15:30-17:30 val. 

Trečiadieniais  

9:00-11:00 val. 

Julija Syricina, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14026. 

5. Konsultacija būsto 

paieškos klausimais 

Informacijos teikimas būsto paieškos/nuomos klausimais. Esant 

poreikiui, būsto nuomos sąlygų išaiškinimas, tarpininkavimas su 

savininkais.  

Aktualios informacijos perdavimas dėl gyvenamosios vietos 

deklaravimo ir registracijos; pagalba pildant dokumentus. 

Asmenys 18+, šeimos. Antradieniais  

15:00-17:00 val. 

Ketvirtadieniais  

13:00-15:00 val. 

Indrė Kolberkytė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14051. 

6. Konsultacija 

ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio 

ugdymo klausimais 

Konsultacija renkantis ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

įstaigą; pagalba pildant ir teikiant dokumentus, pagalba 

bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis. 

Tėvai (įtėviai, globėjai), auginantys 1-7 

metų amžiaus vaikus. 

Ketvirtadieniais 

9:00-12:00 val. 

Teresa Svecevičienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 678 23235. 

7.  Konsultacija 

pradinio/pagrindinio/ 

vidurinio/profesinio 

ugdymo klausimais 

Konsultacija renkantis pradinio/pagrindinio/vidurinio/profesinio 

ugdymo įstaigą; pagalba pildant ir teikiant dokumentus; pagalba 

bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis. 

Tėvai (įtėviai, globėjai), auginantys 7-18 

metų amžiaus vaikus, asmenys 18+. 

Antradieniais  

9:00-12:00 val. 

Ada Klimienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 675 97733. 

 

 

❖ Konsultacijos vyksta Naujininkų pabėgėlių stovykloje, adresu A.Jaroševičiaus g. 10B, Vilnius arba nuotoliniu būdu. Būtina išankstinė registracija nurodytais kontaktais. 

❖ Konsultacijos teikiamos visiems užsieniečiams, nepriklausomai nuo teisinio statuso: prieglobsčio prašytojams, prieglobsčio gavėjams, neteisėtiems migrantams, laikiną apsaugą 

gavusiems ir perkeliamiems asmenims. 
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