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VEIKSMAI PRIIMANT KARO PABĖGĖLIUS IŠ UKRAINOS Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS 

 

 Nuoširdžiai dėkojame Jums už susitelkimą ir teikiamą pagalbą vaikams, šeimoms, 

kurios pabėgo iš Ukrainos dėl karo padėties. Jūsų parama šiuo laikotarpiu itin brangi ir 

reikalinga. Kylant klausimų, kaip bus organizuojamas ugdymas ukrainiečiams vaikams, 

teikiame paaiškinimą.  

Vaikų, paauglių priėmimas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – ŠĮ) 

nurodyta, kad privalomasis ir valstybės garantuojamas švietimas pagal priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ugdymo programas teikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, 

gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai 

gyventi Lietuvos Respublikoje, iki 16 metų. Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės 

padėties įstatyme įtvirtinta nuostata, kad nepilnamečiai turi teisę mokytis pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą 

(programas). Remiantis minėtais įstatymais, Ukrainos piliečiai, kurie atvyko į Lietuvą ir turi 

teisę joje laikinai gyventi, gali būti ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo programas. Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas bendra tvarka, kuri yra 

nustatyta savivaldybėje. Mokinius, norinčius mokytis pagal profesinio mokymo programas, 

savivaldybėje paskirtas atsakingas asmuo nukreipia į savivaldybės teritorijoje esančias 

profesinio mokymo įstaigas. Suprantame, kad kiekvienas atvejis yra individualus ir vieno 

visiems tinkamo sprendimo nėra, todėl sudėtingoje, neišsprendžiamoje situacijoje kreipkitės į 

Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. 

Atkreipiame dėmesį, kad lietuvių kalbos nemokėjimas negali būti kliūtis vaikus ar 

paauglius priimti mokytis. Pagal galimybes rekomenduojama iš Ukrainos atvykusius vaikus / 

paauglius integruoti į lietuviškai ar kita tautinių mažumų kalba ugdomų vaikų ikimokyklinio 

ar priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo klases.  

Priimant vaikus, paauglius į ugdymo įstaigas, pagal galimybes reikėtų atsižvelgti į 

tėvų (globėjų) prašymus, į kokia kalba ugdomų vaikų grupes / klases jie pageidautų leisti 

savo vaikus, paauglius. Visi vaikai, mokiniai turi būti registruojami Mokinių registre. 
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Vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi aprašas), 10 punkto 

nuostata, mokiniai į bendrojo ugdymo programas priimami mokytis kartu su bendraamžiais. 

Mokiniai gali būti priimami ir klase žemiau ar aukščiau, suderinus su nepilnamečio mokinio 

vienu iš tėvų (globėjų) ar kitu už vaiką atsakingu asmeniu.  

Kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu vertinama bendra 

sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų, taip pat pilnamečiams mokiniams, 

ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas. Iš Ukrainos atvykusios šeimos, kurios 

registravosi Migracijos departamente, gali kreiptis dėl sveikatos paslaugų į savivaldybės, 

kurioje registravosi, gydymo įstaigą. Jiems teikiamos šios paslaugos: skubios pagalbos ir 

sveikatos priežiūros paslaugos, medicininė reabilitacija sužeistiems kare Ukrainoje, 

vakcinacija nuo COVID-19 (daugiau informacijos https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-

informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1). Visgi 

prašytume, kad sveikatos patikrinimo pažymos nebūtų trukdis priimti vaikus, paauglius į 

ugdymo įstaigas ir suteiktumėte šeimoms galimybę sutvarkyti šiuos dokumentus per protingą 

terminą.   

Vaikų, mokinių ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas atvykusiems vaikams vykdomas 

pagal mokyklos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, prireikus vaikui teikiama 

švietimo pagalba. Priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas teikiamas pagal bendrąsias 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.  

Vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–

2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji ugdymo planai), 46 punktu, 

mokiniams, nemokantiems lietuvių kalbos, jos mokymąsi mokykla gali organizuoti: lietuvių 

kalbos mokymąsi intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, grupėse ar kitomis formomis), 

kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; intensyvų vien 

lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar trumpiau ir 

pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus; mokinio mokymąsi kartu su 

kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą mokymosi ir kitą švietimo pagalbą 

arba lietuvių kalbos mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais 

(globėjais). 

Mokant lietuvių kalbos išlyginamosiose klasėse arba grupėse, mokykloms 

rekomenduojama naudotis Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) bendrosios 

programos projektu:  

(https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/20210816/BPP/Lietuvi%C5%B3%20kal

bos%20pagal%20lygius%20(A1B2)%20BP%20projektas_2021-08-16.pdf) arba anksčiau 

parengta Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. birželio 14 d. 

įsakymu Nr. ISAK-1216 „Dėl Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių 

kalbos programos patvirtinimo“. Išlyginamosios klasės (kai kuriais atvejais – grupės) gali 

https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1
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būti steigiamos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininko (dalyvių 

susirinkimo) sprendimu. Mokykla, kurioje steigiama išlyginamoji klasė ar grupė, rengia 

išlyginamosios klasės ar grupės ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį. Į bendrojo ugdymo 

mokyklą atvykus vienam ar keletui mokinių, kurių neužtenka sudaryti išlyginamajai klasei ar 

grupei, mokykla jį / juos priskiria bendraamžių klasei ir papildomai moko lietuvių kalbos. 

Pagal Nuosekliojo mokymosi aprašo 11 punkto nuostatą, Bendrojo ugdymo planų 2 skyriaus 

7 bei 8 skirsnio nuostatas, mokykla, organizuodama atvykusio asmens mokymą, sudaro 

individualų mokymo(si) planą, organizuoja lietuvių kalbos mokymąsi, teikia reikiamą 

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą, jei mokykloje veikia visos dienos mokykla, įtraukia 

mokinius į veiklą po pamokų, neformalųjį vaikų švietimą. 

Atkreipiame dėmesį, kad visiems užsieniečiams, esantiems Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, turi būti užtikrinamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas. 

Todėl jei mokinys ar jo tėvai (globėjai) išreiškia norą mokytis pagal Ukrainos ugdymo 

programas nuotoliniu būdu mokykloje, veikiančioje Ukrainoje, mokinys turi būti priskirtas ir 

mokyklai, veikiančiai Lietuvoje, ir įregistruotas Mokinių registre. Mokykla, veikianti 

Lietuvoje, turi turėti raštišką patvirtinimą iš mokyklos, veikiančios Ukrainoje, kad mokinys 

joje mokosi nuotoliniu būdu. Mokiniui mokykloje Lietuvoje turi būti užtikrinamas lietuvių 

kalbos mokymasis mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais), jam gali 

būti siūlomas dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose (būreliuose) ar kitoje mokyklos 

veikloje, užtikrinančioje bendravimą su bendraamžiais.  

Prieš pradedant vaikams mokytis lietuvių kalbos ar dalyvauti kitų dalykų pamokose, 

prašome skirti laiko mokinių adaptacijai, susipažinimui su mokykla, mokymosi aplinka, 

klasės draugais. Išgyvenę stresą ir realią grėsmę savo ir / ar savo artimų žmonių gyvybei bei 

sveikatai vaikai visų pirma turėtų pasijusti saugūs naujoje aplinkoje, neretam iš vaikų gali 

prireikti psichologo konsultacijos, todėl jei tokio specialisto mokykloje nėra, kviestume 

pasitelkti savivaldybėje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų / švietimo pagalbos 

tarnybų specialistus.  

Mokyklų konsultavimas. Atvykusiems iš užsienio asmenims mokyti(is) Lietuvos 

savivaldybėse yra suburtas geriau pasirengusių priimti į Lietuvą atvykstančius ar grįžtančius 

vaikus mokyklų tinklas. Šiose švietimo įstaigose, Vilniaus lietuvių namams teikiant metodinę 

pagalbą, ugdomi iš užsienio atvykę mokiniai, ypatingą dėmesį skiriant lietuvių kalbai mokyti. 

Šiuo metu mokyklų tinklą sudaro daugiau kaip 60 mokyklų, turinčių gerąją patirtį mokant iš 

užsienio atvykusius mokinius 

(http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/tinklo_mokyklos.pdf). Tad kviestume 

savivaldybių mokyklas, kurios turi mažiau patirties, kaip ugdyti iš užsienio atvykusius ar 

grįžusius vaikus, konsultuotis su šio tinklo mokyklomis. Susidūrus su nenumatytomis 

situacijomis ar norint gauti daugiau informacijos apie ugdymo galimybes, Vilniaus lietuvių 

namai nuo 2022 m. kovo 14 d. kiekvieną darbo dieną nuo 14.30 val. iki 16.30 val. teiks 

nuotolines konsultacijas „Zoom“ platformoje, kovo 21–24 ir balandžio 4–7 dienomis 

organizuoja mokymus lietuvių kalbos mokytojams, dalijasi sukaupta metodine medžiaga, 

teikia ekspertinę konsultacinę pagalbą visoms mokykloms, dirbančioms su atvykstančiais 

mokiniais (http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/ukrainos_vaiku_ugdymas.htm).  

Mokyklų bendruomenės taip pat gali pasinaudoti šiomis metodinėmis priemonėmis: 

„Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ugdymo organizavimo modelio aprašo“ nuostatomis 
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(http://sauletaskrantas.org/wp-content/uploads/2020/12/Grizusiu-mokiniu-modeliai-

GALUTINIS-2020-11-03.pdf), priemonėmis lietuvių kalbai mokyti  

(https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19500), metodine medžiaga  

(https://www.youtube.com/watch?v=qmdqydpF5pI&t=3038s) bei kitais mokymosi šaltiniais  

(https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-

isvykstantiems-i-uzsieni/mokymosi-saltiniai).  

Socialinė parama mokiniams. Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 

(nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti) teikimo ukrainiečių šeimų 

vaikams yra pateikta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Piniginės paramos grupės 2022 m. kovo 7 d. rašte Nr. (15.1E-24) SD-889, adresuotame 

savivaldybių administracijoms. 

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, ugdymo programos ar jos dalies baigimas.  

Atvykę iš Ukrainos vaikai yra labai pažeidžiami, patyrę daug streso, sunkumų ir kt., todėl 

sprendimai, jų ugdymo, mokymosi pasiekimų vertinimo procesai reikalauja supratingumo, 

lankstumo, sutelkiant dėmesį į tai, kaip vaikas jaučiasi, ką jis moka, geba ir kt. Vertinant 

pasiekimus, fiksuojant vertinimo rezultatus, siūloma orientuotis į aprašomąjį vertinimą, 

neskubėti pasiekimų fiksuoti pažymiais ar jų išvis atsisakyti. 

Kadangi atvykę mokiniai pradėjo mokytis mokyklose jau baigiantis ugdymo procesui, 

vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi aprašo 19.1 papunkčio nuostata, mokinių mokymosi 

pasiekimams fiksuoti dėl kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos ar jos dalies baigimo 

siūlome naudoti įvertinimus, vartojant įrašus, pvz., „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 

„padarė pažangą“ („pp“) ir kt.  

Jei atvykęs mokinys pateiks I pusmečio (I, II trimestro) kurių nors dalykų vertinimo 

rezultatus, gautus mokantis ankstesnėje mokykloje Ukrainoje, tai II pusmečio rezultatus (III 

trimestro), mokantis pagal atitinkamos klasės dalyko programą, siūlome fiksuoti įrašu 

„įskaityta“, o metinis įvertinimas gali būti fiksuotas įrašu „įskaityta“ arba balu pagal 

mokykloje priimtus susitarimus (žr. Nuosekliojo mokymosi aprašo 21 punkto nuostatas).   

Jei atvykęs mokinys nebus mokęsis kai kurių dalykų dėl programų skirtumų, neturės 

duomenų, dokumentų apie ankstesnius pasiekimus mokantis pagal tos klasės ugdymo 

programą, siūlome mokinio mokymosi pasiekimus ugdymo laikotarpio (II pusmečio, III 

trimestro, metų) pabaigoje apibendrinti ir vertinimo rezultatą fiksuoti įrašu „įskaityta“ ar 

„atleista“, taikyti Nuosekliojo mokymosi 22 punkto nuostatą – metinį įvertinimą fiksuoti 

atsižvelgus į turimo ugdymo laikotarpio (pusmečio, trimestro ar kt. ugdymo laikotarpio) 

mokymosi pasiekimus ir kt. 

Kadangi metinis dalyko įvertinimas įrašu, pvz., „atleista“, „įskaityta“ yra 

patenkinamas įvertinimas, todėl mokinys, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi aprašo 30 ir 

36 punkto nuostatomis, keliamas į aukštesnę klasę (jis baigia ugdymo programą ar jos dalį), o 

nuo kitų mokslo metų pradžios mokiniui būtina numatyti reikalingos mokymosi pagalbos 

teikimą.  

Pagrindinio išsilavinimo įgijimas. Pagrindiniam išsilavinimui įgyti yra būtina turėti 

ne tik patenkinamus metinius dalykų įvertinimus, įskaitytą ar fiksuotą įrašu „atleista“ 

socialinę-pilietinę veiklą, bet ir patikrintus pagrindinio ugdymo pasiekimus. Atvykę iš 

Ukrainos mokiniai nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų gali būti atleidžiami 

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19500
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mokyklos vadovo įsakymu, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

tvarkos aprašo 25.2 papunkčio nuostata 

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416474 /asr).  

Vidurinio išsilavinimo įgijimas. Viduriniam išsilavinimui įgyti mokinys turi būti 

baigęs vidurinio ugdymo programą (turėti patenkinamus ugdymo plano dalykų metinius 

įvertinimus) bei išlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir dar bent vieną 

pasirinktą brandos egzaminą. Siūlome leisti iš Ukrainos atvykusiems į baigiamąją klasę 

mokiniams apsispręsti, ar jie norėtų įgyti vidurinį išsilavinimą laikydami brandos egzaminus, 

kurių užduotys būtų išverstos į ukrainiečių kalbą (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros ir 

užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminų), arba mokytis šiais 

mokslo metais tik lietuvių kalbos ir tęsti mokymąsi IV gimnazijos klasėje kitais mokslo 

metais. Jei mokinys apsispręstų laikyti brandos egzaminus, vadovaujantis Brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 148 punktu, jis turi pateikti prašymą 

dėl atleidimo nuo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir jam aktualių brandos 

egzaminų pasirinkimo Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui. Šių mokinių geografijos 

ir istorijos egzaminų užduočių vertinimas galės būti  pritaikytas, atsižvelgiant į tai, kokia 

dalis užduočių egzamino metu bus skirtos Lietuvos geografijai ar Lietuvos istorijai.  

Taip pat labai prašytume informuoti iš Ukrainos atvykusius vidurinio ugdymo 

programos baigiamosios klasės mokinius apie tai, kad jiems aktuali informacija dėl galimybių 

tęsti studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose yra skelbiama tinklalapyje www.studyin.lt, o 

dėl galimybių mokytis pagal profesinio mokymo programą – tinklalapyje www.lamabpo.lt. 

Ukrainiečiams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, šiais metais planuojama 

organizuoti atskirą priėmimą, taip sudarant lygiavertes galimybes studijuoti pasirinktose 

studijose.  

Jei mokinys (Ukrainoje besimokęs paskutinėje vidurinio ugdymo programos klasėje) 

apsispręs mokytis šiais mokslo metais tik lietuvių kalbos ir tęsti mokymąsi IV gimnazijos 

klasėje kitais mokslo metais, tai šiais mokslo metais jis turi būti priimamas mokytis į 

išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, aptariant mokykloje, kad nuo kitų mokslo metų 

pradžios pradės mokytis ir vidurinio ugdymo programos IV gimnazijos klasės dalykus pagal 

sudarytą individualų ugdymo planą.  

Be to, ir šiais mokslo metais mokiniai, pradėję mokytis Lietuvos mokyklose pagal 

vidurinio ugdymo programą IV gimnazijos klasėje, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi 

aprašo 39 punktu, gali dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų, priežasčių einamaisiais 

metais nutraukti mokymąsi (mokyklos vadovas nėra įpareigotas nutraukti mokymo sutarties) 

ir kitais metais kartoti šios klasės programą arba tęsti nutrauktą mokymąsi.  

Vaikų laikinas išvykimas į užsienį. Atkreipiame dėmesį, kad pastaruoju metu 

padaugėjo išvykstančiųjų laikinai į užsienį gyventi ir prašančiųjų mokyti mokinį toje pačioje 

mokykloje nuotoliniu būdu. Pabrėžiame, kad Lietuvoje ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas nuotoliniu būdu nėra vykdomas, todėl šeimos, turinčios vaikų (nuo gimimo iki kol 

jiems bus pradėtas teikti pradinis ugdymas) ir laikinai ar ilgesniam laikotarpiui išvykusios į 



6 
 

užsienį, dėl ankstyvojo vaikų ugdymo turėtų kreiptis į atitinkamos valstybės atsakingas 

institucijas. 

Vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo ir studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 

„Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo ir studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu ir 11.2 

papunkčiu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokomi 7–18 metų (iki 21 metų 

– turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) laikinai išvykę į užsienį mokiniai pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Laikinai išvykęs į užsienį mokinys gali mokytis 

pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, jei jo, neturinčio 

14 metų, vardu tėvai (globėjai) ar pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (globėjų) 

sutikimą, yra deklaravę raštu, kad nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas toje šalyje, 

kurioje gyvena (20 punktas). 

Pažymėtina, kad vadovaujantis Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo 

būdu kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, 11 punktu laikinai į užsienį išvykusius ar 

nuolat užsienyje gyvenančius šalies mokinius mokykla nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu moko, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai 

(dalyvių susirinkimui), savininkui raštu suderinus su švietimo, mokslo ir sporto ministru. 

Laikinai į užsienį išvykusius mokinius nuotoliniu mokymo organizavimo būdu 

švietimo, mokslo ir sporto ministro pritarimą mokyti yra gavusios šios mokyklos: 

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-

isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni. 

 Dėkojame Jums už bendrą darbą kartu. 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė      Jurgita Šiugždinienė 
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