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DĖL UKRAINOS VAIKŲ
MOKSLO METAIS

MOKYMOSI LIETUVOJE FINANSAVIMO 2019–2020

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos
ambasados Ukrainoje 2019 m. gegužės 27 d. raštą Nr. (65.3.4) SDR65-339 „Dėl Ukrainos vaikų
mokymosi Lietuvoje 2019–2020 mokslo metais“ ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos 2019 m. birželio 4 d. raštą Nr. (20.7.1)3-25029 „Dėl vaikų iš Ukrainos mokymo
finansavimo 2019–2020 mokslo metais“ su prašymu pritarti priimti mokymuisi Lietuvoje 2019–
2020 mokslo metais mokinių grupę iš Rytų Ukrainos pagal Lietuvos Respublikos ambasados
Ukrainoje pateiktus priėmimo kriterijus.
Ministerija galėtų organizuoti 15 mokinių iš Ukrainos (kartu su lydinčiu mokytoju) priėmimą
mokytis Vilniaus lietuvių namuose 2019–2020 mokslo metais (nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki
gruodžio 31 d. ir nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.), jei iš Lietuvos Respublikos
Vyriausybės rezervo Ministerijai šiais metais 4-iems mėnesiams (nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki
gruodžio 31 d.) būtų skirta 50,8 tūkst. Eur ir 2020 metais 8-iems mėnesiams (nuo 2020 m. sausio 1
d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.) valstybės biudžete būtų numatyta 98,3 tūkst. Eur lėšų vaikams iš
šeimų, kurios persikėlė iš Luhansko / Donecko regionų ir kurių vienas iš tėvų karo metu žuvo arba
yra suluošintas; arba iš ukrainiečių šeimų, kurių vienas iš tėvų karo metu žuvo arba yra suluošintas;
arba iš šeimų, kurios persikėlė iš Donecko / Luhansko regionų (ne mažiau kaip du vaikai šeimoje) ir
kurių yra sunkios gyvenimo sąlygos. Išlaidas sudaro: mokinių ugdymui, priežiūrai, apgyvendinimui,
maitinimui, sveikatos draudimui, medikamentams, transportui pažintinėms kelionėms,
komunalinėms ir kitoms paslaugoms (1 lydinčio mokytojo ir vaikų kelionės iš Ukrainos į Lietuvą ir
atgal išlaidos), etatams išlaikyti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. ir nuo 2020 m. sausio 1
d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reikiamos lėšos.
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Pateikiame preliminarias 15 mokinių iš Ukrainos ugdymo ir gyvenimo sąlygoms užtikrinti
nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. (4 mėnesiams) ir nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m.
rugpjūčio 31 d. (8 mėnesiams) išlaidų sąmatas.
PRIDEDAMA:
1. Preliminari 15 mokinių iš Ukrainos ugdymo ir gyvenimo sąlygoms užtikrinti nuo 2019 m.
rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. (4 mėnesiams) išlaidų sąmata, 1 lapas, 1 egz.
2. Preliminari 15 mokinių iš Ukrainos ugdymo ir gyvenimo sąlygoms užtikrinti nuo 2020 m.
sausio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (8 mėnesiams) išlaidų sąmata, 1 lapas, 1 egz.
3. Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje 2019-05-27 rašto Nr. (65.3.4) SDR65-339
kopija, 1 lapas, 1 egz.
4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2019 m. birželio 4 d. rašto Nr.
(20.7.1)3-25029 kopija, 1 lapas, 1 egz.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras
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