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DĖL SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR LIETUVIŲ KALBOS MOKYMŲ 
PRIEINAMUMO BĖGANTIEMS NUO KARO UKRAINOS PILIEČIAMS  
 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo projektą Reg. Nr. 22-2894 bei įstatymo projektus, kuriuos siūloma pateikti Seimui, 
Vyriausybei priėmus šį nutarimą. Pritariame šiems siūlymams ir dėkojame už Vyriausybės veiksmus 
siekiant sudaryti optimalias sąlygas priimti nuo karo bėgančias Ukrainos šeimas ir vaikus be 
priežiūros bei užtikrinti jų orų buvimą Lietuvos Respublikoje Rusijos Federacijos kurstomo karo 
Ukrainoje metu. 

Siūlomų pakeitimų kontekste atkreipiame dėmesį, kad itin svarbu užtikrinti atvykstančių karo 
pabėgėliams sveikatos paslaugų ir vaistų prieinamumą. Į Lietuvą jau atvyksta itin pažeidžiami 
asmenys, įskaitant ir žmones, negalinčius savimi pasirūpinti. Yra itin svarbu užtikrinti, kad šiems 
žmonėms būtų sudaryta prieiga prie pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamųjų ir 
receptinių vaistų. Pabrėžiame, kad gavome pranešimų iš Lietuvos Respublikos piliečių apie 
globojamus asmenis iš Ukrainos, kurie susiduria su iššūkiais gaunant reikalingus vaistus sergantiems 
ir nuo karo pabėgusiems Ukrainos piliečiams. 

Taip pat atkreipiame dėmesį dėl socialinės paramos prieinamumo nuo karo bėgantiems  
Ukrainos piliečiams užtikrinimo. Darbingi asmenys nori dirbti, tačiau kyla klausimas, kas pasirūpins 
vaikais, neįgaliaisiais ir kitais žmonėmis, kurie atvyksta kartu ir kuriems reikia nuolatinės priežiūros. 
Atvykstančioms šeimoms turėtų būti užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas. Svarstytina nauja 
priemonė, kad neturintys darbo ukrainiečių bendruomenės nariai galėtų pasirūpinti kitais 
bendruomenės nariais ir už tai gauti valstybės paramą. Paminėtina ir tai, kad kai kurie atvykstantys 
asmenys ilgą laiką dirbo Ukrainoje pagal indivualią veiklą reguliuojančius teisės aktus,  savarankiškai 
planuodami savo darbo laiką, todėl siūlytina kartu tai įvertinti bei suteikti galimybę savarankiškai 
integruotis į darbo rinką. 

Taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamam Lietuvos Respublikos užimtumo 
įstatymo Nr. XII-2470 1, 16, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39(1), 40, 44, 46, 47, 48 straipsnių, 
priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39(2) ir 39(3) straipsniais įstatymo projektkontekste daug 
sykių teikėm pastabas ir akcentavome atvykstančių asmenų iš trečiųjų šalių prieinamumo prie lietuvių 
kalbos mokymų svarbą. Siūlėme užtikrinti, kad mokytis valstybinės kalbos būtų siunčiami ne tik 
bedarbiai ir užimti asmenys, kurie yra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos 
valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, gyvenantys Lietuvoje, bet ir trečiųjų šalių piliečiai, jų 
sutuoktiniai. Tas ypač aktualu dabar, kai stengiamasi sudaryti kuo geresnes sąlygas nuo karo 
bėgantiems Ukrainos piliečiams, kad pastarieji Lietuvoje galėtų saugiai ir oriai išbūti Rusijos kurstomo 
karo prieš Ukrainą metu, bei palengvintomis sąlygomis įsidarbinti. 



 
Apibendrinant, prašome Vyriausybę: 

- Užtikrinti nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams sveikatos priežiūros paslaugų ir 
vaistų prieinamumą ir įvertinti, ar tai leidžia padaryti šiuo metu galiojantys Lietuvos 
Respublikos įstatymai; 

- Užtikrinti nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams adekvačią prieigą prie socialinės 
paramos ir apsvarstyti galimybę teikti valstybės paramą neturintiems darbo 
ukrainiečių bendruomenės nariams, kurie gali pasirūpinti kitais bendruomenės 
nariais; 

- Siekiant užtikrinti orias sąlygas nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams, prašome 
nustatyti, kad mokytis valstybinės kalbos būtų siunčiami ne tik bedarbiai ir užimti 
asmenys, kurie yra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos 
valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, gyvenantys Lietuvoje, bet ir trečiųjų šalių 
piliečiai, jų sutuoktiniai;  

- Spręsti Lietuvos Respublikoje dirbančių Ukrainos piliečių, išvykstančių į į tėvynę 
atlikti pilietinės pareigos ar parsivežti šeimos narių, darbo santykių sustabdymo ir 
socialinių garantijų, įskaitant sveikatos draudimo, užtikrinimo klausimus.  

 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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Generalinė direktorė       Eglė Radišauskienė 
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