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1. Programos strategija. pagrindiniai uždaviniai ir politinės priemonės
Nuoroda: Reglamento (ES) 2021/1060 (toliau – BNR) 22 straipsnio 3 dalies a punkto iii, iv, v ir ix
papunkčiai.
2018 metais Lietuvos Vyriausybė patvirtino Demografijos, migracijos ir integracijos 2018-2030 metų
strategiją, kurioje taip pat buvo nustatyti pagrindiniai migracijos ir integracijos (įskaitant prieglobsčio)
politikos tikslai ir uždaviniai. 2020 metais atnaujintos Lietuvos migracijos politikos gairės, kuriose
pateikiamos pagrindinės Lietuvos imigracijos ir emigracijos politikos gairės, nurodomi aktualūs iššūkiai ir
nurodomi veiksmai, kurių reikia imtis gerinant migracijos politiką Lietuvoje.

Migracijos departamento duomenimis, 2017-2019 metais Lietuva gavo 1500 prieglobsčio prašymų
daugiau nei 2014-2016 metais (tai yra – prašymų skaičius išaugo 36 proc.). Ši tendencija aiškiai reikalavo
investuoti į greitesnes procedūras pasienyje ir veiksmingesnį prieglobsčio prašymų nagrinėjimą. Situacija
labai pasikeitė 2021 m., kai Baltarusijos politinis režimas pradėjo naudoti migraciją kaip spaudimo įrankį.
Palyginti su 2020 m., skaičius išaugo 20 kartų, o su 2019 m. – 40 kartų. Siekdama išspręsti šį iššūkį,
Lietuva 2021 m. liepos 2 d. paskelbė nepaprastąją padėtį. Peržiūrėta PMIF 2014–2020 m. nacionalinė
programa ir perskirstytas finansavimas daugiau lėšų nukreipiant prieglobsčio procedūroms ir priėmimui,
papildomai kreiptasi į Europos Komisiją dėl finansavimo ekstremaliai situacijai suvaldyti. 2022 m.
vasario 24 d. Rusijai pradėjus karinius veiksmus Ukrainoje, per dvi savaites į Lietuvą atvyko ir
užsiregistravo daugiau nei 12000 nuo karo veiksmų pasišalinusių Ukrainos gyventojų, 44 proc. iš jų vaikai.

Planuojant ilgalaikį atsaką į pasikeitusią situaciją, šalia 2021–2027 m. nacionalinės programos, bus būtina
pritraukti papildomų lėšų.
Siekdama užtikrinti veiksmingą ES teisės taikymą prieglobsčio srityje (ypač Priėmimo sąlygų direktyvos,
EASO prieglobsčio suteikimo procedūros gairių ir kt.), Lietuva investuoja į prieglobsčio procedūros
paprastinimą, užtikrinant jų greitį ir teisingumą. Siekiama užtikrinti orias priėmimo sąlygas. 2018–2019
metais buvo suformuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės Migracijos komisija, kuri koordinuoja
tarpinstitucinį bendradarbiavimą migracijos srityje priimant su šalies migracijos procesų valdymu
susijusius sprendimus. 2018 m., priėmus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo ir kitų susijusių įstatymų
pakeitimus, buvo sudarytos teisinės prielaidos įgyvendinti migracijos valdymo sistemos reformą. Pagal šią
reformą buvo reorganizuotas Migracijos departamentas, išplėsti Valstybės sienos apsaugos tarnybos
įgaliojimai ir pajėgumai.

PMIF investicijos paskatino prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą
(ypač buvo atsižvelgta į pažeidžiamų grupių poreikius), išbandyti alternatyvūs apgyvendinimo būdai
savivaldybėse, 2021-2022 metų situacijos metu – trumpalaikio apgyvendinimo alternatyvos. Investuota į
paslaugų teikimą bei specialistų kompetencijų ugdymą. Situacija dėl migrantų antplūdžio iš Baltarusijos
išryškino Lietuvos apgyvendinimo sistemos nepakankamumą ir kitus priėmimo sistemos trūkumus, 20212022 m. atliekamas vertinimas pateiks rekomendacijas, kaip koreguoti priėmimo ir prieglobsčio sistemą
Lietuvoje.

Lietuva šias investicijas ketina tęsti ir daugiau dėmesio skirti tam, kad sistema taptų lankstesnė ir lengviau
prisitaikytų prie staigių pabėgėlių antplūdžių. Pagrindinis iššūkis, įvardytas nacionalinėse strategijose
prieglobsčio srityje, yra procedūrų ir apgyvendinimo riboti ištekliai ir su tuo susijęs iššūkis užtikrinti
tinkamą apgyvendinimą ir paslaugas pagal Priėmimo sąlygų direktyvą. Kitas socialinių ir ekonominių
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partnerių bei dalyvaujančių institucijų akcentuotas iššūkis, dar labiau išryškėjęs per 2021 m. migrantų
antplūdį – vertėjų žodžiu ir raštu paslaugų trūkumas, nepakankamos Lietuvos teisinės sistemos ir
psichologines paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos. Atsižvelgiant į Priėmimo sąlygų direktyvoje
ir EASO prieglobsčio procedūros gairėse nustatytus standartus, reikia toliau investuoti į teikiamų paslaugų
plėtrą ir jų kokybės gerinimą.

Statistikos departamento duomenimis, imigrantų skaičius Lietuvoje išaugo nuo 5 955 (2016 m.) iki 19 655
(2019 m. duomenys). 2020 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 70 081 užsienietis (2,79 proc. visų gyventojų
(nuo 2013 m. išaugo 1,1 proc.), Gyventojų registro ir Užsieniečių registro duomenimis 2019 m. pradžioje
tik 9 procentų Lietuvoje gyvenusių užsieniečių sudarė ES valstybių narių piliečiai, dominuoja trečiųjų
šalių piliečiai, daugiausiai – Ukrainos (32 proc.), Rusijos Federacijos (23 proc.) ir Baltarusijos (23 proc.)
piliečiai. Padėtis pasikeitė 2021 m., nes atvykę migrantais (tarp jų ir prieglobsčio prašytojai) daugiausiai
yra iš Irako. 2022 m. patiriamas pabėgėlių srautas iš Ukrainos iš esmės keičia Lietuvos demografinę
sudėtį. Atsiranda neatidėliotinas ir daug pastangų reikalaujantis poreikis investuoti į integracinės sistemos
efektyvumo didinimą.
2018 metais buvo patvirtintas Užsieniečių integracijos į visuomenę 2018-2020 metų veiksmų planas,
kuriame išvardijami pagrindiniai integracijos iššūkiai ir būtini įgyvendinti veiksmai. 2020 metais buvo
pakoreguoti reikalingi teisės aktai, siekiant sukurti individualų prieglobsčio gavėjų integracijos modelį,
apimantį poreikių ir perspektyvų vertinimą, integracijos pažangos stebėjimo rodiklių nustatymą ir
motyvavimo sistemą, pagrįstą nustatytų rodiklių pasiekimu. Šie teisės aktai atitinka 2021–2027 m.
Integracijos ir įtraukties veiksmų planą.

Integracijos sistema Lietuvoje šiuo metu daugiausia paremta paslaugų teikimu trečiųjų šalių piliečiams
(socialinės, psichologinės, vertimo, pagalbos paslaugos, pilietinės orientacijos mokymai, kalbų kursai ir
kt.) priėmimo centruose ir didžiuosiuose miestuose. (Vilnius, Kaunas, Klaipėda). 2014–2020 metais PMIF
investicijos buvo skirtos trečiųjų šalių piliečių kalbinių įgūdžių ir kitų kompetencijų gerinimui, ryšių su
vietos bendruomenėmis kūrimui, darbuotojų kompetencijų kėlimui, bendros informacijos apie migraciją ir
integraciją platformos kūrimui(www.mipas.lt). Buvo skirta investicijų vieningai lietuvių kalbos mokymo
metodikai kurti ir integracijos procesams savivaldybėse stiprinti. Šie sprendimai priimti reaguojant į
2018–2020 m. veiksmų plane nurodytus iššūkius. Siekiant kurti integracijos politiką vietos lygmeniu ir
įgalinti vietos veikėjų bendradarbiavimo tinklą, šešios savivaldybės dalyvavo gebėjimų stiprinimo
projekte. 2021-2027 metais šios savivaldybės bus įtrauktos į tolimesnes investicijas, taip pat projektas bus
plečiamas projektas įtraukiant naujas savivaldybes. Šios investicijos bus derinamos su tikslinių paslaugų
finansavimu ir vietos strategijų įgyvendinimo stebėsena.

Didėjant trečiųjų šalių piliečių skaičiui, būtina standartizuoti teikiamas paslaugas, gerinant jų kokybę ir
didinant apimtį. Ypač svarbu ir toliau tobulinti psichologines ir sveikatos priežiūros bei įdarbinimo
paslaugas. Siekiant padidinti trečiųjų šalių piliečių aprėptį ir plėsti teikiamas paslaugas, investicijos bus
derinamos su Europos socialinio fondo+ investicijomis, PMIF daugiau dėmesio skiriant veiksmams, kurie
didina viešųjų paslaugų prieinamumą (pvz. , mentorystė, vertimas, pilietinio orientavimo, orientavimo į
darbo rinką mokymai ir kt.). Tai atitinka 2021–2027 m. Integracijos ir įtraukties veiksmų plano kryptį
„pagrindinių politikos krypčių pritaikymą ir transformavimą įvairios visuomenės poreikiams, atsižvelgiant
į konkrečius skirtingų grupių iššūkius ir poreikius“.

2019 m. buvo pakeistas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo
įstatymas, kuriame nustatyta TŠP profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose šalyse, pripažinimo tvarka.
Tais pačiais metais pakeistas Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymas ir leista
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prieglobsčio prašytojams pradėti dirbti praėjus 6 mėnesiams nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo
dienos. Nepaisant šių pokyčių, tiek prieglobsčio prašytojų, tiek tarptautinės apsaugos gavėjų užimtumo
lygis išlieka žemas. TŠP darbo įgūdžiai ir kvalifikacija dažnai neatitinka vietinių darbo rinkos poreikių,
todėl žmonės dirba žemesnės kvalifikacijos darbą (palyginti su darbu, kurį jie dirbo savo kilmės šalyse).
Prieglobsčio prašytojai, turintys žemesnįjį vidurinį, vidurinį ar nebaigtą vidurinį išsilavinimą, tęsia
mokslus suaugusiųjų mokymo centruose, vakarinėse mokyklose, tačiau dažnai trukdžiu tampa kalbos
barjeras. ES valstybėse narėse atlikti tyrimai rodo, kad nedarbo lygis ypač aukštas tarp ką tik atvykusių
arba iki 10 metų šalyje gyvenančių moterų. Tai dažnai lemia poreikis rūpintis vaikais, šeimos tradicijos,
stereotipai dėl lyties (šaltinis: Sansonetti, Moterys pabėgėlės ir prieglobsčio prašytojai: integracijos
problema. Piliečių departamento užsakymu atliktas tyrimas. Europos Parlamento teisės ir konstituciniai
reikalai, 2016), mažesnė moterų motyvacija dalyvauti darbo rinkoje (šaltinis: Blažytė, Giedre (2017).

Atsižvelgiant į visus minėtus iššūkius, reikia stiprinti mokymosi visą gyvenimą sistemą, kvalifikacijų
pripažinimo ir tobulinimo paslaugas (atitinka Integracijos ir įtraukties 2021–2027 m. veiksmų plane
pateiktą rekomendaciją „užtikrinti, kad užsienio kvalifikacijų pripažinimo tvarka yra greiti, sąžiningi,
skaidrūs ir prieinami“), skatinti TŠP verslumą Lietuvoje. Siekiant spręsti konkrečius iššūkius, su kuriais
susiduria moterys, veiksmai turės būti planuojami atsižvelgiant į lyčių aspekto ir antidiskriminacinių
prioritetų integravimo principą. Šios investicijos bus derinamos su ESF+ investicijomis, PMIF daugiau
orientuojant į specifines paslaugas, didinančias viešųjų paslaugų prieinamumą.

Darbo imigracija Lietuvoje smarkiai išaugo ir toliau auga nuo 2016 m. 2017 m. įsigaliojo bevizis režimas
Ukrainos piliečiams atvykti į Šengeno erdvę (2019 m. 45 proc. visų į Lietuvą atvykstančių užsieniečių
atvyko iš Ukrainos). Po 2022 m. šis skaičius tik išaugs, nes pas jau anksčiau atvykusius darbo migrantus
atvyksta šeimos nariai, artimieji, draugai. Šiuo metu valdžios informacinėse sistemose trūksta duomenų
apie visų trečiųjų šalių piliečių, o ypač darbo migrantų, integracijos poreikius ir pasiekimus. 2014-2020 m.
iš ERPF atnaujinta Migracijos departamento administruojama informacinė sistema, kuri daugiausia
orientuota į migracijos poreikius ir duomenis apie leidimo gyventi Lietuvoje teisinį pagrindą. Būtina
papildomai investuoti į integracijos politikos stebėseną šalyje. Šios investicijos atitiks rekomendaciją
sukurti integracijos stebėjimo sistemas, kad būtų galima nustatyti pagrindinius iššūkius ir stebėti pažangą
laikui bėgant (2021–2027 m. Integracijos ir įtraukties veiksmų planas).
Lietuvių kalba yra pagrindinis barjeras sklandžiai integracijai. Tai nurodoma nacionalinėse strategijose ir
pabrėžiama socialinių bei ekonominių partnerių. Kalbų mokymasis taip pat pažymėtas 2021–2027 m.
Integracijos ir įtraukties veiksmų plane. 2014–2020 m. finansuotas projektas, kurio metu buvo įvertintos ir
struktūruotos naudojamos metodikos, papildomai kuriamos naujos, apmokomi mokytojai ir kuriama
metodika pilotuojama su skirtingomis tikslinėmis grupėmis. Šios investicijos bus tęsiamos ir toliau.

Vaikų ir jaunimo integracija tiesiogiai priklauso nuo to, kiek švietimo sistema yra pasirengusi priimti TŠP
vaikus. Siekiant geresnės užsienio kilmės vaikų integracijos į švietimo sistemą, buvo įkurtas su
užsieniečiais vaikais dirbančių Lietuvos mokyklų tinklas, kurio tikslas – padėti įvairių Lietuvos regionų
mokykloms, didinti jų gebėjimus integruoti vaiką į švietimo sistemą. Į pirmąjį mokyklų tinklo etapą
pateko 10 Lietuvos savivaldybių (22 mokyklos). Mokyklos skatinamos dalytis gerąja patirtimi, metodine
medžiaga ir darbo metodais. 2021-2027 m. būtina stiprinti švietimo sistemos gebėjimus vertinti vaiko
žinias, atpažinti vaiko ugdymosi poreikius ir nustatyti kalbos ar kultūrinius barjerus. ESF+ planuoja
investicijas kuriančias įtraukią švietimo sistemą labiau pažeidžiamiems vaikams (tarp jų ir migrantų
vaikams). PMIF toliau skirs lėšas NVO, siekiant užtikrinti psichologinę ir socialinę pagalbą vaikams,
mentorystę ir tarpininkavimą tarp TŠP ir švietimo sistemos.
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Kokybinės apklausos parodė, kad glaudesni ryšiai su vietos bendruomene padeda TŠP išmokti kalbą.
Tačiau izoliacija, ribotos finansinės galimybės, netolerancija, traumuojantys išgyvenimai labai apsunkina
prieglobsčio prašytojų integracijos galimybes. Bus toliau tęsiamos investicijos veikloms su vietos
bendruomene. Visuomenės nuomonė apie imigraciją ir prieglobsčio prašytojus Lietuvoje yra gana
neigiama. 2019 metais Etninių tyrimų institutas pranešė, kad lietuviai savo nuomonę apie imigrantus linkę
formuoti remdamiesi įvairiais žiniasklaidos šaltiniais, o ne asmenine patirtimi. Situacija pablogėjo po
staigaus migrantų antplūdžio 2021 m. Praėjusiame programavimo periode buvo investuota į
komunikacijos kampanijas ir šias investicijas reikės tęsti. Šias kampanijas bus siekiama derinimas su
nacionaliniais kovos su rasizmu ir rasine diskriminacija planais.

Lietuva taip pat prioritetu laiko greitų ir efektyvių nelegalių migrantų grąžinimo procedūrų įgyvendinimą,
užtikrinant žmonių teises, orumą ir fizinį neliečiamumą. 2019 metais iš Lietuvos buvo grąžinti 2274
trečiųjų šalių piliečiai iš 73 šalių. Dauguma grąžintų TŠP buvo iš Vietnamo Socialistinės Respublikos,
Rusijos Federacijos ir Gruzijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, bendras sulaikytų
nelegalių migrantų skaičius Pasitaiko piktnaudžiavimo atvejų dėl Šengeno ir nacionalinių vizų gavimo,
kai Lietuvoje išduotos vizos gavimo tikslas yra tik atvykti į kitas ES valstybes nares ar Šengeno erdvės
šalis. Lietuva atitinkamai keičia teisės aktus, siekdama sumažinti nelegalios migracijos riziką
(sugriežtintos sąlygos gauti leidimus gyventi dėl studijų ar komandiruočių, įpareigojimas darbdaviams
pasirūpinti užsieniečio sveikatos draudimu ir kompensuoti valstybės išlaidas priverstinio išsiuntimo atveju
ir kt.)

Nuo 2019 metų įgyvendinus migracijos valdymo sistemos reformą, išplėsti VSAT įgaliojimai ir
pajėgumai. VSAT yra atsakinga už nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje, sulaikytų užsieniečių ir prieglobsčio prašytojų laikiną apgyvendinimą; sprendimų
dėl išsiuntimo, grąžinimo ar įpareigojimo išvykti priėmimą ir šių sprendimų vykdymo kontrolę;
užsieniečio sudarytos santuokos, registruotos partnerystės, įvaikinimo, steigiamos įmonės fiktyvumo
tikrinimą. Tai leidžia Lietuvai sutelkti kompetencijas ir formuoti nuoseklesnę nelegalios migracijos ir jos
prevencijos politiką.

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu buvo derinama priverstinio išsiuntimo ir savanoriško grįžimo
veikla. Iki 2019 m. pab. iš dalies finansuojant PMIF savanoriškai grįžo 380 asmenų, 626 buvo grąžinti.
Investuota į specialistų kompetencijų tobulinimą, grąžinimo stebėjimo užtikrinimą ir procedūrų
tobulinimą, atsižvelgiant į stebėtojų pateiktas rekomendacijas. Siekiant pagerinti grąžintinų asmenų
gyvenimo sąlygas, buvo investuota į apgyvendinimo infrastruktūros gerinimą Užsieniečių registracijos
centre, paslaugų teikimą sulaikytiesiems. Kaip pabrėžė socialiniai ir ekonominiai partneriai, reikia gerinti
grįžtančių šeimų ir pažeidžiamų grupių apgyvendinimo sąlygas ir kurti alternatyvius apgyvendinimo
modelius. Gerinti sulaikymo sąlygas Užsieniečių registracijos centre rekomendavo ir Lietuvos Šengeno
vertinimą grąžinimo srityje atlikę ekspertai. Investicijos bus planuojamos atsižvelgiant į gautas
rekomendacijas ir siekiant užtikrinti tinkamas sulaikymo sąlygas, kaip rekomenduojama JTVPK gairėse
dėl prieglobsčio prašytojų sulaikymo kriterijų ir standartų bei alternatyvių sulaikymui priemonių ir
nustatyta Grąžinimo direktyvoje.

Siekiama derinti savanorišką ir priverstinį grąžinimą ir užtikrinti Grąžinimo direktyvoje nustatytas
procedūrines garantijas. Būtina investuoti į informacijos apie savanorišką grįžimą sklaidą, taip pat kelti su
grįžtančiaisiais dirbančių specialistų kompetenciją.
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2021-2027 metų investicijos bus įgyvendinamos dotacijų forma. Dėl padidėjusių asignavimų Lietuva
numato administracinės naštos didėjimą. Siekdama išspręsti šią problemą, Lietuva kuria informacinę
sistemą, kuri ne tik atitiktų naująjį PMIF reglamentą, bet ir palengvintų administracinę naštą tiek paramos
gavėjams, tiek tarpinei institucijai. 2014-2020 m. Lietuva naudojo ESF sukurtais fiksuotaisiais dydžiais ir
taikė Paslaugų ir paramos teikimo užsieniečiams išlaidų fiksuotąjį įkainį. Lietuva planuoja toliau plėtoti ir
tobulinti supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus
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2. Konkretūs tikslai ir techninė parama
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 2 ir 4 dalys.
Atrinkta

Konkretus tikslas arba techninė pagalba

Veiksmų rūšis

1. BEPS

Įprasti veiksmai

1. BEPS

Konkretūs veiksmai

1. BEPS

Veiksmai pagal IV priedą

1. BEPS

Veiklos parama

1. BEPS

Pagalba ekstremaliosios
situacijos atveju

2. Teisėta migracija ir integracija

Įprasti veiksmai

2. Teisėta migracija ir integracija

Konkretūs veiksmai

2. Teisėta migracija ir integracija

Veiksmai pagal IV priedą

2. Teisėta migracija ir integracija

Veiklos parama

2. Teisėta migracija ir integracija

Pagalba ekstremaliosios
situacijos atveju

3. Grąžinti

Įprasti veiksmai

3. Grąžinti

Konkretūs veiksmai

3. Grąžinti

Veiksmai pagal IV priedą

3. Grąžinti

Veiklos parama

3. Grąžinti

Pagalba ekstremaliosios
situacijos atveju

4. Solidarumas

Įprasti veiksmai

4. Solidarumas

Konkretūs veiksmai

4. Solidarumas

Veiksmai pagal IV priedą

4. Solidarumas

Veiklos parama

4. Solidarumas

Pagalba ekstremaliosios
situacijos atveju

4. Solidarumas

Perkėlimas ir
humanitarinis priėmimas

4. Solidarumas

Tarptautinė apsauga
(perkėlimas į valstybę
narę)

4. Solidarumas

Tarptautinė apsauga
(perkėlimas iš valstybės
narės)

TA.36(5). Techninė pagalba – fiksuoto dydžio
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Atrinkta

Konkretus tikslas arba techninė pagalba

Veiksmų rūšis

(BNR 36 straipsnio 5 dalis)
TA.37. Techninė pagalba – nesusijusi su išlaidomis
(BNR 37 straipsnis)
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2.1. Konkretus tikslas: 1. BEPS
2.1.1. Konkretaus tikslo aprašymas
Atsižvelgiant į nacionalinę politiką prieglobsčio srityje ir nustatytus iššūkius, Programoje pagrindinis
dėmesys bus skiriamas šioms įgyvendinimo priemonėms.
1. PMIF reglamento II priedo 1 b punkte numatytos veiklos. Infrastruktūros plėtra.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Užsieniečių registracijos centre buvo atnaujintas prieglobsčio
prašytojų bendrabutis, pastatytas naujas bendrabutis pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams ir šeimoms,
buvo įrengtos lauko laisvalaikio aikštelės, laikinojo apgyvendinimo poreikiui patenkinti išnuomoti
konteineriniai nameliai. Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje atnaujinti langai ir stogas. Išbandytas
alternatyvaus apgyvendinimo savivaldybėse modelis.
Ekstremali 2021 metų situacija parodė, kad Lietuvos klimato sąlygomis apgyvendinimo infrastruktūra yra
pirminio būtinumo, todėl bus finansuojamas apgyvendinimo vietų atnaujinimas. Naujų apgyvendinimo
vietų kūrimas ir papildomos įrangos ir transporto priemonių įsigijimas bus finansuojami PMIF lėšomis
mažinant teikiamas paslaugas ir paslaugų apimtį tuo atveju, jeigu Lietuva nepritrauks papildomų lėšų.
Jungtinių Tautų tyrimo duomenimis, alternatyvus PP apgyvendinimas savivaldybės modelis pasiteisina
(preliminariais duomenimis, per beveik dvejus metus, kai projektas buvo įgyvendintas, iš Lietuvos tyčia
išvyko tik 3 prieglobsčio prašytojai, t. y. 4,5 proc. visų dalyvių). Taigi toks apgyvendinimo modelis bus
finansuojamas ir toliau, tačiau apimtys gali būti mažesnės dėl išaugusių finansavimo poreikių priėmimo
sistemai.

2. PMIF reglamento II priedo 1 b punkte numatytos veiklos. Paslaugos. 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu daugiau nei 1000 asmenų tikslinė grupė gavo įvairias paslaugas (teisinę pagalbą, vertimus,
socialinę, psichologinę pagalbą, humanitarinė pagalba ir kt.) Šiuo programos laikotarpiu investicijų
apimtis priklausys nuo gebėjimo finansuoti pirmiau minėtus apgyvendinimo infrastruktūros poreikius per
ES tiesiogiai vykdomus kvietimus. Vis dėl to planuojama finansuoti paslaugų tobulinimą ir paslaugų
apimties didinimą (humanitarinė pagalba, teisinė pagalba, vertimo paslaugos, psichologinė pagalba,
sveikatos priežiūros paslaugos, kompiuterių kursai, kitos svarbios priemonės). Paslaugos tikslinei grupei
bus teikiamos apgyvendinimo vietose ir Migracijos departamente. Papildomos lėšos bus skiriamos
nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant išlaikyti paslaugų papildomumą.

3. PMIF reglamento II priedo 1 (a) punkte numatytos veiklos. Procedūros tobulinimas.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu baigtas Užsieniečių registracijos centro Kontrolinio praėjimo
punktas, sudarant sąlygas interviu su prieglobsčio prašytojais. Greitas ir kokybiškas prieglobsčio
suteikimo procedūras užtikrino įsigyta EURODAC įrangą. Investuota į ekspertų kompetencijos tobulinimą
(190 darbuotojų dalyvavo mokymuose prieglobsčio temomis) bei Migracijos departamento pajėgumų
stiprinimą renkant ir administruojant statistinius duomenis ir informaciją apie kilmės šalis. 2021-2027
periodu:
• bus finansuojami mokymai ir gebėjimų stiprinimas prieglobsčio srityje dirbantiems ekspertams. Apimtis
priklausys nuo turimo finansavimo.
• bus tobulinamas pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų identifikavimas ir pagalba jiems, ypač stiprinant
psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų kompetencijas.
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4. PMIF reglamento II priedo 1 (a) punkte numatytos veiklos. Stebėsena ir vertinimas. Siekiant
tobulinti prieglobsčio sistemą Lietuvoje, 2014–2020 m buvo finansuojami priėmimo sąlygų stebėsena ir
vertinimas. Šios investicijos bus tęsiamos.
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2.1. Konkretus tikslas 1. BEPS
2.1.2. Rodikliai
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 4 dalies e punktas
1 lentelė. Produkto rodikliai
Identifikacinis
kodas

Matavimo
vienetas

Rodiklis

Tarpinė reikšmė
(2024 m.)

Siektina reikšmė
(2029 m.)

O.1.1

Paremtų dalyvių skaičius

skaičius

1 400

7 000

O.1.1.1

iš jų teisinę pagalbą gavusių dalyvių skaičius

skaičius

500

2 500

O.1.1.2

iš jų dalyvių, kuriems suteikta kitokio pobūdžio parama, įskaitant informaciją ir pagalbą prieglobsčio
skaičius
procedūros metu, skaičius

900

4 500

O.1.1.3

iš jų pažeidžiamų dalyvių, kuriems suteikta pagalba, skaičius

skaičius

560

2 800

O.1.2

Mokymo veiklos dalyvių skaičius

skaičius

91

670

O.1.3

Naujai sukurtų vietų priėmimo infrastruktūroje pagal Sąjungos acquis skaičius

skaičius

0

0

O.1.3.1

iš jų naujai sukurtų vietų nelydimiems nepilnamečiams skaičius

skaičius

0

0

O.1.4

renovuotų ir (arba) atnaujintų vietų priėmimo infrastruktūroje pagal Sąjungos acquis skaičius

skaičius

0

576

O.1.4.1

iš jų renovuotų ir (arba) atnaujintų vietų nelydimiems nepilnamečiams skaičius

skaičius

0

0
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2.1. Konkretus tikslas 1. BEPS
2.1.2. Rodikliai
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 4 dalies e punktas
2 lentelė. Rezultato rodikliai
Identifi
kacinis
kodas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė reikšmė

Pradinės
reikšmės
matavimo
vienetas

Ataskaitiniai
metai

Siektina reikšmė
(2029 m.)

Galutinės skirtas
reikšmės
Duomenų šaltinis Pastabos
matavimo
vienetas

R.1.5

Dalyvių, kurie mano, kad skaičius
mokymai buvo naudingi jų
darbui, skaičius

77

dalis

2021-2027

516

skaičius Projektai

Pradinė reikšmė
nustatyta pagal
atitinkamo
rodiklio
pasiekimą
Europos
socialinio fondo
2014-2020 m.
programoje

R.1.6

Dalyvių, kurie praėjus
skaičius
trims mėnesiams po
mokymo veiklos praneša,
kad naudojasi mokymo
metu įgytais įgūdžiais ir
kompetencijomis, skaičius

77

dalis

2021-2027

516

skaičius Apklausa

Pradinė reikšmė
nustatyta pagal
atitinkamo
rodiklio
pasiekimą
Europos
socialinio fondo
2014-2020 m.
programoje

R.1.7

Asmenų, kuriems
taikomos alternatyvios
sulaikymui priemonės,
skaičius

skaičius

198

skaičius

2021-2027

0

skaičius Migracijos
departamentas

Pasiekta reikšmė
priklausys nuo
migracijos srautų

R.1.7.1 iš jų nelydimų
nepilnamečių, kuriems
taikomos sulaikymui
alternatyvios priemonės,
skaičius

skaičius

11

skaičius

2021-2027

0

skaičius Migracijos
departamentas

Pasiekta reikšmė
priklausys nuo
migracijos srautų

R.1.7.2 iš jų šeimų, kurioms

skaičius

40

skaičius

2021-2027

0

skaičius Migracijos

Pasiekta reikšmė
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Identifi
kacinis
kodas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė reikšmė

Pradinės
reikšmės
matavimo
vienetas

Ataskaitiniai
metai

taikomos sulaikymui
alternatyvios priemonės,
skaičius

LT

Siektina reikšmė
(2029 m.)

Galutinės skirtas
reikšmės
Duomenų šaltinis Pastabos
matavimo
vienetas
departamentas

15

priklausys nuo
migracijos srautų
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2.1. Konkretus tikslas 1. BEPS
2.1.3. Preliminarus programos išteklių (ES) paskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 5 dalis ir PMIF reglamento 16 straipsnio 12 dalis, VSF reglamento 13 straipsnio 12 dalis arba SVVP reglamento 13 straipsnio
18 dalis.
3 lentelė. Preliminarus paskirstymas
Priemonių rūšis

Kodas

Intervencinių priemonių sritis

001. Priėmimo sąlygos

5 913 000,00

Intervencinių priemonių sritis

002. Prieglobsčio procedūros

1 515 000,00

Intervencinių priemonių sritis

005. Specialiųjų procedūrinių ir priėmimo poreikių turintys asmenys

LT

Orientacinė suma (eurais)

16

375 000,00

LT

2.1. Konkretus tikslas: 2. Teisėta migracija ir integracija
2.1.1. Konkretaus tikslo aprašymas
Atsižvelgiant į nacionalinę TŠP integracijos strategiją ir anksčiau nurodytus iššūkius, Programoje
pagrindinis dėmesys bus skiriamas PMIF reglamento 2(d) punkte nurodytų veiklų finansavimui.

1.Integracijos sistema. Institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas. Nacionalinio
integracijos vertinimo mechanizmo rezultatai parodė, kad Lietuva turi tinkamą ir gerą teisinę bazę trečiųjų
šalių piliečiams integruoti, tačiau integracijos politikos įgyvendinimas gali būti tobulinamas. Integracijos
procesas Lietuvoje tebėra fragmentiškas, nulemtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir lyderystės stokos.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu buvo investuota į integracijos strategijos tobulinimą nacionaliniu
lygiu ir savivaldybių kompetencijų stiprinimą. Šešiose bandomosiose savivaldybėse buvo atlikti išsamūs
vertinimai, skatinamas savivaldybių institucijų, NVO ir kitų integracijos srityje veikiančių institucijų
bendradarbiavimas ir vietos lygio strategijų rengimas. Bus:
·tęsiamos investicijos į jau įtrauktų savivaldybių kompetencijas ir vietos lygio bendradarbiavimo tinklus
bei įtraukiamos naujos savivaldybės.
·Stiprinami integracijos stebėsenos ir vertinimo pajėgumai nacionaliniu lygmeniu, įskaitant duomenų
rinkimą. Duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, esančius Lietuvoje, šiuo metu yra išsibarstę įvairiose
institucijose ir informacinėse sistemose – tik dalis jų gali sudaryti analitines ataskaitas, reikalingas
politiniams sprendimams priimti. Numatomos tolesnės investicijos siekiant užtikrinti informacijos
sinergiją ir galimybę panaudoti duomenis kuriant įrodymais pagrįstą integracijos politiką.
·finansuojami vertinimai konkrečiais integracijos sistemos klausimais.
2. Integracijos paslaugos. Lietuvos pabėgėlių priėmimo centre teikiamos integruotos paslaugos (teisinė
pagalba, sveikatos priežiūra, kalbos ir pilietinio orientavimo kursai, informacija, konsultacijos ir kt.).
Savivaldybėse (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) buvo nevyriausybinių organizacijų valdomi trečiųjų šalių
nacionalinės integracijos centrai, teikiantys paslaugas trečiųjų šalių piliečiams. Tikslinei grupei teikiamos
tokios integracinės paslaugos kaip kalbos mokymas, informavimas, konsultavimas, pilietinis orientavimas
ir kt. Šių paslaugų finansavimas bus tęsiamas ir kitame periode, derinant investicijas su ESF+ fondu.
Pavyzdžiui:
•Daugiau pastangų bus skiriama darbdavių požiūrio keitimui, taip pat papildomai investuojama į
profesinio mokymo ir perkvalifikavimo programas bei jų derinimą su kalbų mokymu. Tikslinė grupė ir
toliau gaus konsultavimo ir mentorystės paslaugas, dalyvaus verslumo skatinimo iniciatyvose.
Reikalingos papildomos investicijos, kad būtų užtikrintas aktyvesnis darbdavių įsitraukimas į integracijos
procesus, paslaugų teikimas pasibaigus įdarbinimui darbo vietoje ir darbdavių kompetencijų tobulinimas
skatinant jų socialinę atsakomybę ir tarpkultūrinę aplinką darbe.
•Bus finansuojami projektai, skirti TŠP skatinimui specializuotis tokiose srityse kaip vertimas,
psichologija, socialinis darbas. Taip bus siekiama spręsti TŠP švietimo ir įdarbinimo problemas ir kartu
spręsti vertėjų, kultūros tarpininkų, psichologų (išsamiai išmanančių skirtingas kultūras) trūkumą.
•Bus investuojama į mokyklų, priimančių užsieniečių vaikus, kompetencijų stiprinimą.
•Trečiųjų šalių piliečiams ir toliau bus teikiamas integruotas paslaugų paketas, užtikrinantis sklandžią
integraciją (socialinė, psichologinė pagalba, vertimas, pagalbos paslaugos, pilietinės orientacijos
mokymai, kalbų kursai, būsto paieška ir kt.). Daugiau investicijų bus skiriama paslaugų kokybei ir
efektyvumui (ypač akcentuojant specifinius tarptautinės apsaugos gavėjų poreikius) sveikatos apsaugos,
smurto artimoje aplinkoje, vaikų ir jaunimo veiklos srityse.
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•Skiriamos lėšos bendruomeninėms iniciatyvoms, siekiant skatinti socialinių santykių su vietos
bendruomene plėtrą.
•Bus finansuojamas viešųjų paslaugų tiekėjų (švietimo, sveikatos apsaugos, teismų, policijos, vaiko teisių,
savivaldybių, NVO ir kt.) kompetencijų kėlimas
•Bus investuojama į efektyvesnės šeimų susijungimo sistemos kūrimą Lietuvoje, įskaitant kalbos tarmių
atpažinimo programinės įrangos įsigijimą, genetinių tyrimų užsakymus, šeimos narių paiešką užsienio
šalyse pagal surinktus duomenis ir kitą su tuo susijusią veiklą.
•Bus investuojama į socialines inovacijas, konkrečiai – išbandomi socialinio poveikio pirkimai siekiant
ateityje mažinti finansinį poreikį integracijos priemonėms
3. Kalbos barjerų įveikimo priemonių gebėjimų stiprinimas. 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu
buvo investuota į nacionalinės lietuvių kalbos mokymosi metodikos kūrimą ir taikymą (buvo vertinamos
įvairios Lietuvoje egzistuojančios mokymo metodikos, sukurti papildomi moduliai ten, kur anksčiau
nebuvo (pvz., lietuvių kalbos mokymasis darbo vietoje) , buvo sukurtos gairės, kad mokytojai galėtų
naudotis jau turimomis ir naujomis sukurtomis metodikomis bei pritaikyti mokymo programas prie
tikslinės grupės specifikos, organizuoti mokymai Lietuvos mokytojams; bandomosios grupės pradėjo
mokytis lietuvių kalbos). Investicijas šioje srityje planuojama tęsti, pavyzdžiui:
•Metodika bus toliau tobulinama, kad atitiktų tikslinės grupės poreikius. Daugiau bus investuojama į
kultūrinės ir pilietinės orientacijos mokymo metodikos kūrimą (derinant šiuos mokymus su kalbos
mokymu).
•Atsižvelgdama į didėjantį vertimų poreikį, Lietuva investuos į centralizuotų vertimo žodžiu paslaugų
koncepcijos kūrimą ir pilotuos šį projektą konkrečiose srityse.
4. Komunikacija ir viešinimas. 2014-2020 m. buvo sukurta migracijos ir integracijos informacinė
platforma (www.mipas.lt), kuri teikia su migracija ir integracija susijusią informaciją. Taip pat buvo
įgyvendinami tolerancijos skatinimo projektai. Šiuo metu planuojamas finansavimas trims komunikacijos
projektams 2021-2027 m.
5. Bendruomeninės iniciatyvos bus finansuojamos ir kitame periode, siekiant socialinių ryšių kūrimuisi
ir vietos bendruomenės nuomonės gerinimo.
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2.1. Konkretus tikslas 2. Teisėta migracija ir integracija
2.1.2. Rodikliai
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 4 dalies e punktas
1 lentelė. Produkto rodikliai
Identifikacinis
kodas

Matavimo
vienetas

Rodiklis

Tarpinė reikšmė
(2024 m.)

Siektina reikšmė
(2029 m.)

O.2.1

Priemonių prieš išvykimą dalyvių skaičius

skaičius

0

0

O.2.2

Vietos ir regionų valdžios institucijų, kurioms buvo suteikta parama integracijos priemonėms
įgyvendinti, skaičius

skaičius

0

8

O.2.3

Paremtų dalyvių skaičius

skaičius

1 000

10 000

O.2.3.1

iš jų kalbų vartojimo kursų dalyvių skaičius

skaičius

0

100

O.2.3.2

iš jų pilietinio orientavimosi kursų dalyvių skaičius

skaičius

300

1 500

O.2.3.3

iš jų asmenines profesines rekomendacijas gavusių dalyvių skaičius

skaičius

77

770

O.2.4

Informacinių paketų ir kampanijų, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie teisėtos migracijos į
skaičius
Sąjungą kanalus, skaičius

0

3

O.2.5

Dalyvių, gavusių informaciją ir (arba) pagalbą teikiant paraišką dėl šeimos susijungimo, skaičius

skaičius

0

200

O.2.6

Dalyvių, pasinaudojusių judumo programomis, skaičius

skaičius

0

0

O.2.7

Integracijos projektų, kurių naudos gavėja yra vietos ir regionų valdžios institucijos, skaičius

skaičius

0

8
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2.1. Konkretus tikslas 2. Teisėta migracija ir integracija
2.1.2. Rodikliai
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 4 dalies e punktas
2 lentelė. Rezultato rodikliai
Identifi
kacinis
kodas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė reikšmė

Pradinės
reikšmės
matavimo
vienetas

Ataskaitiniai
metai

Siektina reikšmė
(2029 m.)

Galutinės skirtas
reikšmės
Duomenų šaltinis Pastabos
matavimo
vienetas

R.2.8

Kalbų vartojimo kursų
skaičius
dalyvių, kurie baigę kalbos
kursus pagerino
priimančiosios šalies
kalbos mokėjimo lygį bent
vienu Bendrųjų Europos
kalbų metmenų arba
lygiaverčiu nacionaliniu
lygiu, skaičius

15

dalis

2021-2027

30

skaičius Projektai

R.2.9

Dalyvių, teigiančių, kad
veikla buvo naudinga jų
integracijai, skaičius

skaičius

75

dalis

2021-2027

7 580

skaičius Projektai

R.2.10

Dalyvių, kurie kreipėsi dėl skaičius
trečiojoje šalyje įgytos
kvalifikacijos ar įgūdžių
pripažinimo ir (arba)
įvertinimo, skaičius

85

skaičius

2021-2027

0

skaičius Neplanuojamos į
šį rodiklį
specialiai
nukreiptos
investicijos

Neplanuojamos į
šį rodiklį
specialiai
nukreiptos
investicijos

R.2.11

Dalyvių, pateikusių
prašymus suteikti
ilgalaikio gyventojo
statusą, skaičius

781

skaičius

2021-2027

0

skaičius Neplanuojamos į
šį rodiklį
specialiai
nukreiptos
investicijos

Neplanuojamos į
šį rodiklį
specialiai
nukreiptos
investicijos

LT
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2.1. Konkretus tikslas 2. Teisėta migracija ir integracija
2.1.3. Preliminarus programos išteklių (ES) paskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 5 dalis ir PMIF reglamento 16 straipsnio 12 dalis, VSF reglamento 13 straipsnio 12 dalis arba SVVP reglamento 13 straipsnio
18 dalis.
3 lentelė. Preliminarus paskirstymas
Priemonių rūšis

Kodas

Intervencinių priemonių sritis

001. Integracijos strategijų plėtra

Intervencinių priemonių sritis

003. Integracijos priemonės – informavimas ir orientavimas, vieno langelio principas

Intervencinių priemonių sritis

004. Integracijos priemonės – kalbų mokymas

Intervencinių priemonių sritis

005. Integracijos priemonės – pilietinis ugdymas ir kitas mokymas

Intervencinių priemonių sritis

006. Integracijos priemonės – supažindinimas su priimančiąja visuomene, dalyvavimas ir mainai

900 000,00

Intervencinių priemonių sritis

010. Teisės teisėtai gyventi įgijimas

180 000,00

LT

Orientacinė suma (eurais)
1 852 500,00
12 138 000,00
375 000,00
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1 462 500,00

LT

2.1. Konkretus tikslas: 3. Grąžinti
2.1.1. Konkretaus tikslo aprašymas
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu didžioji dalis investicijų buvo nukreipta į grąžinimo sistemos
Lietuvoje plėtrą bei tinkamų procedūrų, paslaugų ir apgyvendinimo tikslinei grupei užtikrinimą.
Atsižvelgiant į 2014-2020 m. iškilusias problemas ir socialinių bei ekonominių partnerių atsiliepimus,
buvo nustatytos pagrindinės investicijų kryptys.

1. Grąžinimo operacijas vykdė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (priverstinis grąžinimas), o konkurso
būdu atrinkta Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) suteikė pagalbą savanoriškam grįžimui – jų
bendradarbiavimas leido koordinuoti priverstinio grąžinimo ir savanoriško grįžimo bei reintegracijos
veiklą. Buvo investuojama į specialistų kompetencijas.
•Siekiant savanoriško grįžimo žinomumo didinimą bus investuojama į atsakingų institucijų darbuotojų
mokymus, tiek atitinkamos informacijos sklaidą tarp grįžtančių asmenų (atitinkam PMIF reglamento II
priedo 3(c) punktą)
•Siekiant stebėti ir vertinti savanoriško grįžimo tvarumą, numatomos papildomos investicijos, skirtos
informacijos mainams su kilmės šalimis (vaizdo konferencijų įranga, pažintiniai vizitai ir kiti veiksmai).
Atitinka PMIF reglamento II priedo 3(c) ir 3(d) punktus.
•Finansuojama reikalinga įranga Valstybės sienos apsaugos tarnybai darbo efektyvumui gerinti
(transportas, nešiojamieji kompiuteriai, vertimo įrenginiai ir kt.). Atitinka PMIF reglamento II priedo 3 (a)
punktą.
2. Apgyvendinimas ir paslaugos. Siekiant pagerinti grįžtančiųjų sąlygas 2014-2020 m. buvo investuota į
apgyvendinimo sąlygų Užsieniečių registracijos centre gerinimą ir paslaugų sulaikytiems asmenims
teikimą. 2021-2027 metais:
•bus toliau investuojama į sulaikytųjų apgyvendinimo infrastruktūrą (vaizdo stebėjimo sistemų, ryšių
sistemų modernizavimas, reikalingų transporto priemonių įsigijimas ir kt.) bei laisvalaikio zonas, taip
plečiant prieinamų paslaugų įvairovę pagal Lietuvos Šengeno vertinimo rekomendacijas. Atitinka PMIF
reglamento II priedo 3(a)punktą.
•bus finansuojamos paslaugos, reikalingos grąžinamiems ir savanoriškai išvykti planuojantiems asmenims
(vertimai, teisinė pagalba ir kt.), įskaitant ir socialines paslaugas, laisvalaikio veiklas, ypač vaikams.
Atitinka PMIF reglamento II priedo 3 a ir c punktus.
•atsižvelgiant į socialinių partnerių rekomendacijas, numatoma įvertinti galimybes ir atitinkamai plėtoti
sulaikymo alternatyvas. Atitinka PMIF reglamento II priedo 3(a) punktą.
3. Stebėsena. 2014-2020 m. buvo stebėta 80 išsiuntimo operacijų), pateiktos rekomendacijos
dalyvaujančioms institucijoms (Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Migracijos departamentui, Vidaus
reikalų ministerijai), siekiant didinti gebėjimus ir kompetencijas. Investicijos bus tęsiamos. Atitinka PMIF
reglamento II priedo 3 (a) punktą.
4. Šengeno vertinimo rekomendacijų tolesni veiksmai (II priedo 3(a) įgyvendinimo priemonė. Siekiant
pašalinti ir ištaisyti Šengeno vertinimuose jau nustatytus trūkumus ir rekomendacijas, Užsieniečių
registracijos centre planuojamos investicijos į apgyvendinimo infrastruktūrą.
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2.1. Konkretus tikslas 3. Grąžinti
2.1.2. Rodikliai
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 4 dalies e punktas
1 lentelė. Produkto rodikliai
Identifikacinis kodas

Rodiklis

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė (2024 m.)

Siektina reikšmė (2029 m.)

O.3.1

Mokymo veiklos dalyvių skaičius

skaičius

0

100

O.3.2

Įsigytos įrangos skaičius, įskaitant įsigytų ir (arba) atnaujintų IRT sistemų skaičių

skaičius

0

14

O.3.3

Grįžtančiųjų, gavusių reintegracijos pagalbą, skaičius

skaičius

0

0

O.3.4

Sukurtų vietų sulaikymo centruose skaičius

skaičius

0

0

O.3.5

Atnaujintų ir (arba) suremontuotų sulaikymo centrų vietų skaičius

skaičius

0

120

LT
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2.1. Konkretus tikslas 3. Grąžinti
2.1.2. Rodikliai
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 4 dalies e punktas
2 lentelė. Rezultato rodikliai
Identifi
kacinis
kodas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė reikšmė

Pradinės
reikšmės
matavimo
vienetas

Ataskaitiniai
metai

Siektina reikšmė
(2029 m.)

Galutinės skirtas
reikšmės
Duomenų šaltinis Pastabos
matavimo
vienetas

R.3.6

Savanoriškai grįžusių
asmenų skaičius

skaičius

13

skaičius

2021-2027

667

skaičius Migracijos
departamentas

R.3.7

Išgabentų grįžtančiųjų
skaičius

skaičius

2 045

skaičius

2021-2027

2 000

skaičius Migracijos
departamentas

R.3.8

Grįžtančiųjų, kuriems
taikomos alternatyvios
sulaikymui priemonės,
skaičius

skaičius

11

skaičius

2021-2027

667

LT
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skaičius Projektai

LT

2.1. Konkretus tikslas 3. Grąžinti
2.1.3. Preliminarus programos išteklių (ES) paskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 5 dalis ir PMIF reglamento 16 straipsnio 12 dalis, VSF reglamento 13 straipsnio 12 dalis arba SVVP reglamento 13 straipsnio
18 dalis.
3 lentelė. Preliminarus paskirstymas
Priemonių rūšis

Kodas

Intervencinių priemonių sritis

001. Sulaikymą pakeičiančios priemonės

Intervencinių priemonių sritis

002. Priėmimo ir (arba) sulaikymo sąlygos

676 275,00

Intervencinių priemonių sritis

003. Grąžinimo procedūros

315 000,00

Intervencinių priemonių sritis

004. Remiamas savanoriškas grįžimas

1 994 056,00

Intervencinių priemonių sritis

006. Išsiuntimo ir (arba) grąžinimo operacijos

1 552 425,00

Intervencinių priemonių sritis

007. Priverstinio grąžinimo stebėsenos sistema

LT

Orientacinė suma (eurais)

25

52 500,00

225 000,00

LT

2.1. Konkretus tikslas: 4. Solidarumas
2.1.1. Konkretaus tikslo aprašymas
Pagal šį konkretų tikslą neplanuojamos atskiros veiklos
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2.1. Konkretus tikslas 4. Solidarumas
2.1.2. Rodikliai
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 4 dalies e punktas
1 lentelė. Produkto rodikliai
Identifikacinis kodas

Rodiklis

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė (2024 m.)

Siektina reikšmė (2029 m.)

O.4.1

Apmokytų darbuotojų skaičius

skaičius

0

0

O.4.2

Paramą prieš išvykimą gavusių dalyvių skaičius

skaičius

0

0

LT
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2.1. Konkretus tikslas 4. Solidarumas
2.1.2. Rodikliai
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 4 dalies e punktas
2 lentelė. Rezultato rodikliai
Identifi
kacinis
kodas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė reikšmė

Pradinės
reikšmės
matavimo
vienetas

Ataskaitiniai
metai

Siektina reikšmė
(2029 m.)

Galutinės skirtas
reikšmės
Duomenų šaltinis Pastabos
matavimo
vienetas

R.4.3

Tarptautinės apsaugos
prašytojų ir asmenų,
kuriems suteikta
tarptautinė apsauga,
perduotų iš vienos
valstybės narės į kitą,
skaičius

skaičius

7

skaičius

2021-2027

30

skaičius Migracijos
departamentas

Skaičius pagal
įsipareigojimų
planą
(įsipareigojimų
plane nurodyta
prie
"Humanitarinis
pažeidžiamų
asmenų
priėmimas pagal
Prieglobsčio,
migracijos ir
integracijos
fondo
reglamento 19
straipsnio 3 dalį"

R.4.4

Europos Sąjungoje
perkeltų asmenų skaičius

skaičius

70

skaičius

2021-2027

120

skaičius Migracijos
departamentas

Skaičius pagal
įsipareigojimų
planą

R.4.5

Humanitarinio priėmimo
būdu priimtų asmenų
skaičius

skaičius

0

skaičius

2021-2027

59

skaičius Migracijos
departamentas

Skaičius pagal
įsipareigojimų
planą
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2.1. Konkretus tikslas 4. Solidarumas
2.1.3. Preliminarus programos išteklių (ES) paskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 5 dalis ir PMIF reglamento 16 straipsnio 12 dalis, VSF reglamento 13 straipsnio 12 dalis arba SVVP reglamento 13 straipsnio
18 dalis.
3 lentelė. Preliminarus paskirstymas
Priemonių rūšis

Kodas

Intervencinių priemonių sritis

003. Perkėlimas į ES (19 straipsnis)

200 000,00

Intervencinių priemonių sritis

004. Humanitarinis priėmimas (19 straipsnis)

472 000,00

LT

Orientacinė suma (eurais)
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2.2. Techninė parama
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3. Finansavimo planas
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 3 dalies g punktas
3.1. Finansiniai asignavimai pagal metus
5 lentelė. Finansiniai asignavimai pagal metus
Asignavimo rūšis

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Iš viso

Iš viso
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3.2. Visi finansiniai asignavimai
6 lentelė. Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis įnašas

Konkretus tikslas (KT)

Veiksmų rūšis

Sąjungos paramos
(visos arba viešosios)
apskaičiavimo
pagrindas

Preliminarus nacionalinio įnašo suskirstymas
Sąjungos įnašas a

Nacionalinis įnašas –
b=c+d

Iš viso (e)=(a)+(b)
Viešasis (c)

Privatusis (d)

Bendro finansavimo
norma f = a/e

BEPS

Įprasti veiksmai

Iš viso

7 803 000,00

2 601 000,00

2 601 000,00

0,00

10 404 000,00

BEPS

Veiksmai pagal IV
priedą

Iš viso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 803 000,00

2 601 000,00

2 601 000,00

0,00

10 404 000,00

75,00%
75,00%

Iš viso BEPS

75,00%

Teisėta migracija ir integracija

Įprasti veiksmai

Iš viso

16 908 000,00

5 636 000,00

5 636 000,00

0,00

22 544 000,00

Teisėta migracija ir integracija

Veiksmai pagal IV
priedą

Iš viso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 908 000,00

5 636 000,00

5 636 000,00

0,00

22 544 000,00

75,00%
75,00%

Iš viso Teisėta migracija ir integracija
Grąžinti

Įprasti veiksmai

Iš viso

4 815 256,00

1 605 085,33

1 605 085,33

0,00

6 420 341,33

Grąžinti

Veiksmai pagal IV
priedą

Iš viso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 815 256,00

1 605 085,33

1 605 085,33

0,00

6 420 341,33

Iš viso Grąžinti
Solidarumas

Įprasti veiksmai

Iš viso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Solidarumas

Veiksmai pagal IV
priedą

Iš viso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Solidarumas

Perkėlimas ir
humanitarinis
priėmimas

Iš viso Solidarumas
Iš viso

LT

672 000,00

75,00%

672 000,00

100,00%

672 000,00

0,00

0,00

0,00

672 000,00

100,00%

30 198 256,00

9 842 085,33

9 842 085,33

0,00

40 040 341,33

75,42%
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6A lentelė. Įsipareigojimų planas
Asmenų skaičius per metus
Kategorija

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Perkėlimas į ES

0

20

0

0

0

0

0

Humanitarinis priėmimas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reglamento 19 straipsnio 2 dalį

0

0

0

0

0

0

0

Humanitarinis pažeidžiamų asmenų priėmimas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reglamento 19 straipsnio 3 dalį

0

59

0

0

0

0

0
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3.3. Perkėlimai
7 lentelė. Perkėlimai tarp pasidalijamojo valdymo fondų1
Gaunantysis fondas

Perkeliantysis fondas

VSF

SVVP

ERPF

ESF+

CF

EJRŽAF

Iš viso

PMIF
1Visų

LT

perkėlimų per programavimo laikotarpį suvestinės sumos.
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8 lentelė. Perkėlimai į tiesioginio ar netiesioginio valdymo priemones1
Priemonė
1Visų

LT

Perkelti sumą

perkėlimų per programavimo laikotarpį suvestinės sumos.

36
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4. Reikiamos sąlygos
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 3 dalies i punktas.
9 lentelė. Horizontaliosios reikiamos sąlygos
Reikiama sąlyga
1. Veiksmingi
viešųjų pirkimų
rinkos stebėsenos
mechanizmai

Reikiamos
sąlygos
įvykdymas
Taip

Kriterijai
Taikomi stebėsenos mechanizmai, kurie
apima visas viešąsias sutartis ir jų
viešuosius pirkimus iš fondų pagal
Sąjungos viešųjų pirkimų teisės aktus. Šis
reikalavimas apima:

Kriterijų
tenkinimas
Taip

Pagrindimas
VPĮ 96 str. Ir PĮ 102 str. nustato
reikalavimą pateikti pirkimo procedūrų
ataskaitas ir baigtinį sąrašą atvejų, kai
tokios ataskaitos neteikiamos, taip pat
nustato prievolę teikti metines pirkimų
ataskaitas.

VPĮ 98 str. Ir PĮ 104 str. Nustato
reikalavimą parengti ir pateikti pirkimų
https://estebėsenos ataskaitą Europos Komisijai.
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89 Stebėsenos ataskaita teikiama pagal
d12fcb11e79f4996496b137f39/as
Europos Komisijos nustatytą formą ir
viešai prieinama adresu:
• 102 str. (to paties tipo norma kaip VPĮ)
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files
• 104 str. (to paties tipo norma kaip VPĮ)
/Pirkimu_stebesenos_ataskaita_2017_m.pd
f
• 98 str. (Pirkimų stebėsenos ataskaita)

Taip

a) konkurencijos kokybė ir intensyvumas:
laimėtojo pavadinimai, pradinių dalyvių
skaičius ir sutarties vertė;
b) informacija apie galutinę kainą po darbų
užbaigimo ir apie MVĮ dalyvavimą kaip
tiesioginių konkurso dalyvių, jei
nacionalinėse sistemose tokia informacija
pateikiama.
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https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7
622/asr Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymas (VPĮ):
• 96 str. (Perkančiųjų organizacijų
registracija ir pirkimų ataskaitos)

1. Priemonės, kuriomis užtikrinamas
veiksmingų ir patikimų duomenų apie
viešųjų pirkimų procedūras, viršijančias
Sąjungos ribas, rinkimas pagal Direktyvos
2014/24/ES 83 ir 84 straipsniuose ir
Direktyvos 2014/25/ES 99 ir 100
straipsniuose nustatytas ataskaitų teikimo
prievoles.

2. Priemonės, užtikrinančios, kad
duomenys apimtų bent šiuos elementus:

Nuoroda į atitinkamus dokumentus
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(a) Įgyvendinamasis teisės aktas – Viešųjų
pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir
teikimo tvarkos aprašas https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/784977e04b7f11e7
846ef01bfffb9b64/asr

Šis teisės aktas nustato pareigą pateikti
informaciją, nurodytą Direktyvos
2014/24/ES 84 str. ir Direktyvos
2014/24/ES 100 str. Pateikiama
informacija apima visus aspektus,
(b) Informacija apie MVĮ kaip tiesioginius išvardintus šios formos stulpelyje
„Kriterijai”.
pirkimo dalyvius surenkama per Europos
Procedūrų ataskaitos viešai prieinamos
bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą –
tiekėjai pažymi aktualų laukelį pildydami adresu:
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOr
EBVPD:
Protocol
https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espdweb/filter?lang=en (II dalis: Informacija
apie tiekėją).
b) Pareigos teikti informaciją apie galutinę
sutarties kainą, ja įvykdžius, nėra, tačiau
sudarytos sutarties vertė nurodoma
perkančiajai organizacijai skelbiant
ataskaitas, skelbimus apie pirkimo sutarties

LT

Reikiama sąlyga

Reikiamos
sąlygos
įvykdymas

Kriterijai

Kriterijų
tenkinimas

Nuoroda į atitinkamus dokumentus

Pagrindimas
sudarymą, skelbiant sudarytas sutartis
sutarčių registre. Tiekėjas atsako į
klausimą „Ar tiekėjas yra labai maža, maža
ar vidutinė įmonė?“ pažymėdamas „Taip“
arba „Ne“. Atitinkamai, ši informacija
vėliau pateikiama perkančiųjų organizacijų
skelbimuose apie sudarytas sutartis tuo
atveju, kai pirkimo vertė viršija
tarptautinio pirkimo vertę.

3. Priemonės, kuriomis užtikrinama
kompetentingų nacionalinių institucijų
vykdoma duomenų stebėsena ir analizė
pagal Direktyvos 2014/24/ES 83 straipsnio
2 dalį ir Direktyvos 2014/25/ES 99
straipsnio 2 dalį.

Taip

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymas (VPĮ):

Pažymėtina, kad atsižvelgiant į pirkimų
praktikos problemas ir aktualijas:

-VPĮ 95 str. 1 d. 5 p. (pareiga Viešųjų
pirkimų tarnybai rinkti, kaupti ir analizuoti
informaciją apie pirkimus, sudarytas
pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir
pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus,
pirkimų ginčus, nustatytus pirkimų tvarkos
pažeidimus ir pirkimų praktikoje
pasitaikančias problemas);

•
Nurodoma problematika ir
teikiami konkretūs siūlymai LR EIM,
Lietuvos Respublikos Seimo komitetams,
kompetentingoms institucijoms
(ministerijoms irk t.);

-VPĮ 95 str. 1 d. 6 p. (pareiga Viešųjų
pirkimų tarnybai analizuoti ir vertinti
pirkimų sistemą, o pastebėjus jos
trūkumų).

•
Atliekamos teminės viešųjų
pirkimų analizės ir apžvalgos:
http://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize;
•
Organizuojami mokymai,
rengiama mokomoji ir metodinė medžiaga
(gairės, informaciniai pranešimai,
dažniausiai užduodami klausimai, kt.).
•
Siekiant efektyviau organizuoti
viešuosius pirkimus ir užtikrinti didesnę
konkurenciją pirkimuose, įgyvendinamas
Viešųjų pirkimų profesionalumo
stiprinimo planas, pagal kurį yra rengiamos
rekomenduojamos pirkimų specialistų
mokymo programos, mokymų medžiaga ir
nuotolinio mokymo moduliai.
•
Įgyvendinus Viešųjų pirkimų
profesionalumo stiprinimo planą,
numatoma, kad į Viešųjų pirkimų mokymo
programas bus įtrauktos temos dėl
strateginių (žaliųjų, inovatyvių, socialiai
atsakingų) viešųjų pirkimų organizavimo,

LT

38

LT

Reikiama sąlyga

Reikiamos
sąlygos
įvykdymas

Kriterijai

Kriterijų
tenkinimas

Nuoroda į atitinkamus dokumentus

Pagrindimas
rinkos tyrimų, techninių specifikacijų
rengimo, pasiūlymų vertinimo ir pan.

4. Priemonės, skirtos analizės rezultatams
pateikti visuomenei pagal Direktyvos
2014/24/ES 83 straipsnio 3 dalį ir
Direktyvos 2014/25/ES 99 straipsnio 3
dalį.

Taip

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymas (VPĮ):
- 98 str. (Pirkimų stebėsenos ataskaita)
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ir
pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymas (PĮ):
- 104 str. (to paties tipo norma kaip VPĮ)

5. Priemonės, kuriomis užtikrinama, kad
visa informacija apie įtariamus
manipuliavimo pasiūlymais atvejus būtų
perduodama kompetentingoms
nacionalinėms įstaigoms pagal Direktyvos
2014/24/ES 83 straipsnio 2 dalį ir
Direktyvos 2014/25/ES 99 straipsnio 2
dalį.

Taip

VPĮ 98 str. Ir PĮ 104 str. nustato
reikalavimą parengti ir pateikti pirkimų
stebėsenos ataskaitą Europos Komisijai.
Stebėsenos ataskaita teikiama pagal
Europos Komisijos nustatytą formą ir
viešai prieinama adresu:
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files
/Pirkimu_stebesenos_ataskaita_2017_m.pd
f

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymas (VPĮ):

Jei atlikdama pirkimų analizę ar vertinimus
Viešųjų pirkimų tarnyba pastebėtų
- 95 str. 2 d. 8 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos požymius, leidžiančius spręsti, kad
egzistuoja konkurenciją ribojantys
teisė nustačius VPĮ pažeidimus ar galimus
susitarimai, apie tai būtų pranešama
Konkurencijos įstatymo pažeidimus,
Konkurencijos tarybai.
korupcijos apraiškas ar dokumentų
klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui
2017 m. vasarį Viešųjų pirkimų tarnyba,
perduoti teisėsaugos institucijoms ar
Specialiųjų tyrimų tarnyba ir
kitoms valstybės institucijos nagrinėti
Konkurencijos taryba pasirašė trišalę
pagal kompetenciją).
bendradarbiavimo sutartį, kuri leidžia
efektyviau išnaudoti institucijų potencialą
suteikiant tarpusavio ekspertinę pagalbą
bei dalinantis reikšminga informacija
atliekant tyrimus dėl korupcijos, viešųjų
pirkimų pažeidimų ir konkurenciją
ribojančių susitarimų viešuosiuose
pirkimuose, taip pat keliant institucijų
darbuotojų kvalifikaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/pasirasytatrisale-bendradarbiavimo-sutartis
Be kita ko, perkančiosios organizacijos
gali ir savarankiškai pranešti
kompetentingai institucijai –
Konkurencijos tarybai – apie įtariamus
konkurenciją ribojančių susitarimų atvejus.
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Reikiama sąlyga
3. Veiksmingas
pagrindinių teisių
chartijos taikymas
ir įgyvendinimas

Reikiamos
sąlygos
įvykdymas
Taip

Kriterijai
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi
Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos (toliau – Chartija), taikomi
veiksmingi mechanizmai:

Kriterijų
tenkinimas
Taip

Nuoroda į atitinkamus dokumentus
Naujojo laikotarpio Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių
priedų projektas:
būsima projekto paraiškos forma
(pvz., prie pareiškėjo deklaracijos);

1. Tvarka, kuria būtų užtikrinama, kad
lėšomis remiamos programos ir jų
įgyvendinimas atitiktų susijusias Chartijos
nuostatas.

arba kvietimas ir projektų
finansavimo sąlygos
Metodiniai nurodymai vertintojams dėl
projektų atitikties bendriesiems
reikalavimams.

Pagrindimas
Siūlymas naujame finansavimo
laikotarpyje papildyti:
- būsima projekto paraiškos formą teiginiu,
kad projekte numatytos finansuoti veiklos
atitinka ES pagrindinių teisų chartijos
nuostatas dėl orumo, laisvės, lygybės,
solidarumo, pilietinių teisių ir teisingumo
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016
XC0723(01)&from=EN
Arba vietoje to, komunikuoti kvietime ir
sąlygose dėl reikalavimo atitikti ES
pagrindinių teisų chartijos nuostatas.
- Vertintojai atlikdami paraiškos vertinimą
įvertina ar paraiška atitinka ES pagrindinių
teisų chartijos nuostatas.

4. Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių
konvencijos
įgyvendinimas ir
taikymas pagal
Tarybos
sprendimą
2010/48/EB

LT

Taip

2. Pranešimo stebėsenos komitetui apie
fondų remiamų operacijų neatitikimo
Chartijai atvejus ir skundus dėl Chartijos,
pateiktus pagal 69 straipsnio 7 dalyje
nustatytą tvarką, tvarka.

Taip

Papildytos naujo laikotarpio Stebėsenos
komiteto darbo reglamento nuostatos.

Siūlymas papildyti naujo laikotarpio
Stebėsenos komiteto darbo reglamento
nuostatas dėl metinių ataskaitų teikimo:
tais atvejais, kai nustatomi neatitikimai
Europos Sąjungos pagrindinių teisų
chartijos nuostatoms, šie atvejai pristatomi
su metinėmis ataskaitomis per Stebėsenos
komiteto posėdį kartą per metus.

Parengta nacionalinė JT NTKPK
įgyvendinimo užtikrinimo sistema, kuri
apima:

Taip

2018 m. gruodžio 11 d. buvo priimtas
Lietuvos Respublikos lygių galimybių
įstatymo Nr. IX-1826 1, 16 ir 17 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151
straipsniu įstatymas (toliau – Įstatymas).
Įstatymas įsigaliojo 2019 m. liepos 1 d. ir
juo buvo įkurta Žmonių su negalia teisių
stebėsenos komisija prie Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos (toliau – Komisija).

Pagal Lygių galimybių įstatymo 151
straipsnio 1 dalies nuostatas, Komisija,
veikdama pagal lygių galimybių
kontrolieriaus patvirtintus nuostatus,
atlieka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos įgyvendinimo stebėseną.
Komisija nėra juridinis asmuo. Pagal 151
straipsnio 2 dalies nuostatas, Komisiją
sudaro 5 nariai, iš jų 4 yra neįgaliųjų
asociacijų atstovai ir vienas Tarnybos
atstovas. Per lygių galimybių
kontrolieriaus nustatytą terminą ir jo
nustatyta tvarka kandidatus į Komisiją

1. Išmatuojamų siekinių tikslai, duomenų
rinkimo ir stebėsenos mechanizmai.
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Reikiama sąlyga

Reikiamos
sąlygos
įvykdymas

Kriterijai

Kriterijų
tenkinimas

Nuoroda į atitinkamus dokumentus

Pagrindimas
siūlo neįgaliųjų asociacijos bendru
sutarimu. Neįgaliųjų asociacijos,
teikdamos Komisijos narių kandidatūras,
turi užtikrinti, kad būtų proporcingai
atstovaujami neįgaliųjų, atsižvelgiant į
negalios pobūdį ir įvairovę, ir jų
interesams atstovaujančių neįgaliųjų
asociacijų, atsižvelgiant į veiklos sritį,
interesai.
Pagal Lygių galimybių įstatymo 151
straipsnio 8 dalies nuostatas, atlikdama
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos įgyvendinimo stebėseną,
Komisija atlieka šias funkcijas: nuolat
tikrina, kaip įgyvendinama Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvencija (1 punktas)

2. Tvarka, kuria užtikrinama, kad
prieinamumo politika, teisės aktai ir
standartai yra tinkamai atspindėti rengiant
ir įgyvendinant programas.

Taip

Naujojo laikotarpio Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių
priedų projektas:
būsima projekto paraiškos forma
(pvz., prie pareiškėjo deklaracijos);
arba kvietimas ir projektų
finansavimo sąlygos
Metodiniai nurodymai vertintojams dėl
projektų atitikties bendriesiems
reikalavimams

3. Pranešimo stebėsenos komitetui apie
fondų remiamų operacijų neatitikimo JT
NTKPK atvejus ir skundus dėl JT NTKPK,
pateiktus pagal 69 straipsnio 7 dalyje
nustatytą tvarką, tvarka.
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Taip
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Papildytos naujo laikotarpio Stebėsenos
komiteto darbo reglamento nuostatos

siūlymas naujame finansavimo
laikotarpyje papildyti:
- būsima projekto paraiškos formą teiginiu,
kad projekte numatytos finansuoti veiklos
atitinka JT neįgaliųjų teisių konvencijos
nuostatas.
Arba vietoje to, komunikuoti kvietime ir
sąlygose dėl reikalavimo atitikti JT
neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.
- Vertintojai atlikdami paraiškos vertinimą
įvertina ar paraiška atitinka JT neįgaliųjų
teisių konvencijos nuostatas.
Siūlymas papildyti naujo laikotarpio
Stebėsenos komiteto darbo reglamento
nuostatas dėl metinių ataskaitų teikimo:
tais atvejais, kai nustatomi neatitikimai JT
neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatoms,
šie atvejai pristatomi su metinėmis
ataskaitomis per Stebėsenos komiteto
posėdį kartą per metus.
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5. Programos institucijos
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 3 dalies k punktas, 71 ir 84 straipsniai.
10 lentelė. Programos institucijos
Programos institucija

Kontaktinis
asmuo

Įstaigos pavadinimas

Padėtis

E. paštas

Vadovaujančioji institucija

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Laura Perevičiūtė Užsieniečių integracijos grupės vadovė

Audito institucija

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Vilma Nortkienė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja vilma.nortkiene@socmin.lt

Komisijos išmokas gaunantis
subjektas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Rasa Kavolytė

Valstybės iždo departamento vyresnioji
patarėja

LT
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laura.pereviciute@socmin.lt

rasa.kavolyte@finmin.lt
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6. Partnerystė
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 3 dalies h punktas
Rengiant šią programą buvo organizuojami susitikimai su institucijomis, socialiniais ir ekonominiais
partneriais bei esamais pareiškėjais. 2019 metų IV ketvirtį Lietuvos pažanga prieglobsčio, integracijos ir
grąžinimo srityse aptarta kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis ir institucijomis, atsakingomis už
įvairias savo kompetencijos sritis, kviečiama dalyvauti ir visuomenė. 2020 m. I ketvirtį vyko susitikimai
su partneriais ir institucijomis siauresniais klausimais (prieglobsčio sistema, darbo rinka, integracijos
paslaugos, grąžinimo sistema, nelegalaus darbo klausimai ir kt.).
Dalį programos turinio lėmė partnerių pateikti iššūkiai (poreikis stiprinti lietuvių kalbos mokymus,
vertimo paslaugas, psichologines paslaugas ir specialistų kompetencijas. Taip pat buvo aptartas poreikis
stiprinti savivaldybių lyderystę, iškilo klausimas dėl prieglobsčio sistemos lankstumo, ypač
apgyvendinimo srityje, aptarta būtinybė plėsti sulaikytiesiems teikiamas paslaugas ir pradėti kurti
alternatyvų būstą pažeidžiamoms grąžintinoms grupėms. Dalis išsakytų poreikių negali būti finansuojama
pilna apimtimi dėl 2021 m. ekstremalios situacijos metu atsiradusių investavimo poreikių

Programos projektas pateiktas atitinkamoms institucijoms, nevyriausybinėms ir tarptautinėms
organizacijoms, veikiančioms Lietuvoje, akademinei bendruomenei, taip pat 2014-2020 m. PMIF
stebėsenos komitetui, kuriame dalyvauja partnerių institucijos ir partneriai. Sinergija su Europos socialinio
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo investicijomis užtikrinama dalyvaujant fondų valdymo
institucijų posėdžiuose, teikiant pasiūlymus ir informuojant apie tolimesnes PMIF investicijas.

Partnerių vaidmuo įgyvendinant šią programą išlieka aktualus. Stebėsenos komitete ir toliau dalyvaus visi
reikalingi partneriai. Projektų atrankos kriterijai yra skelbiami viešai ir pateikiami Stebėsenos komitetui
derinti. Su Stebėsenos komitetu kasmet derinama ir metinė veiklos ataskaita. 2021-2027 metais
papildomos pastangos bus nukreiptos į Nacionalinės teismų administracijos, Lietuvos advokatūros,
darbdavių ir darbuotojų organizacijų, migrantų ir (arba) pabėgėlių atstovų įtraukimą.
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7. Komunikacija ir matomumas
Nuoroda: BNR 22 straipsnio 3 dalies j punktas.
Siekiama užtikrinti PMIF investicijų matomumą ir skaidrumą bei prisidėti prie politikos tikslų
įgyvendinimo prieglobsčio, migracijos ir integracijos srityse.
Tikslai: suteikti potencialiems pareiškėjams tikslią, išsamią ir naujausią informaciją apie PMIF galimybes;
stiprinti paramos gavėjų kompetenciją, susijusią su komunikacijos veiklos planavimu ir įgyvendinimu;
teikti pagalbą paramos gavėjams viešinant savo projektus; informuoti visuomenę apie PMIF investicijų
Lietuvoje sprendžiamas problemas, pagrindines vykdomas veiklas ir PMIF pridėtinę vertę; skatinti
tikslinių grupių požiūrio ir elgesio kaitą, reikalingą programoje numatytiems politikos tikslams pasiekti.

Tikslinės grupės:
• visuomenė, įskaitant vietos bendruomenes ir trečiųjų šalių piliečius;
• socialiniai ir ekonominiai partneriai, suinteresuoti siekti AMIF tikslų ir rezultatų;
• pareiškėjai, kuriems svarbu būti tinkamai informuotiems ir užtikrinti, kad jie galėtų sklandžiai teikti
paraiškas ir dalyvauti skaidriame projektų atrankos procese;
• Paramos gavėjai, kuriems svarbu išmanyti visus projekto įgyvendinimo procesus ir reikalavimus;
• žiniasklaida, nuomonės formuotojai ir atitinkamų sričių ekspertai, kurių įžvalgos ir patarimai naudingi
tiek informuojant, tiek aktyviau įtraukiant visuomenę.

Kanalai. Komunikacijos priemonių ir kanalų pasirinkimas priklausys nuo konkrečios komunikacijos
kampanijos tikslo ir tikslinės auditorijos. Pagrindiniai komunikacijos kanalai yra tradiciniai (renginiai,
naujienų portalai, televizija ir radijas) ir skaitmeniniai (svetainės, el. paštas, socialinė žiniasklaida).
Pagrindinis komunikacijos kanalas – centralizuota ES investicijų svetainė, kuri bus skirta nuolatinei su
Programa susijusios informacijos sklaidai.

Veikla. Vadovaujančioji ir tarpinė institucijos vykdys veiklą, susijusią su pareiškėjų, projektų vadovų ir
visuomenės informavimu. Projektų vadovai vykdys informavimo ir publikavimo veiklą naudodami
plakatus, kitas informavimo priemones. Visos informavimo ir publikavimo priemonės turi būti pažymėtos
ES emblema, su nuoroda į ES finansavimą ir kt. privalomais ženklais. Šios veiklos bus papildytos
projektinėmis veiklomis, orientuotomis į visuomenės požiūrio į trečiųjų šalių piliečius (ypač pabėgėlius)
keitimą, taip pat į darbdavių, švietimo ir sveikatos apsaugos ekspertų, žurnalistų ir teisininkų
tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą. Tai prisidės prie ES migracijos politikos žinomumo ir
informuotumo apie PMIF iniciatyvas Lietuvoje didinimo.

Komunikacijos ir matomumo veiklai administruoti buvo paskirtas AMIF komunikacijos pareigūnas.

Biudžetas: ne mažiau kaip 0,3 % viso AMIF finansavimo. Kadangi bendradarbiausime su kitomis šalies
vadovaujančiomis institucijomis, biudžeto poreikis gali būti mažesnis nei planuota, nes lėšų apimtys labai
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skiriasi (ESF, ERPF, Sanglaudos fondai gali skirti daugiau lėšų nei PMIF)

Stebėsenos rodikliai
Produkto rodiklis "Įgyvendintos horizontalios matomumo, skaidrumo ir komunikacijos kampanijos".
Siekiama 2030 m. reikšmė - 25 kampanijos. Šaltinis - Metinio komunikacijos plano įgyvendinimo
ataskaita.
Rezultato rodiklis "Gyventojų, girdėjusių apie ES teikiamą finansinę paramą regionams ir miestams,
dalis". Siekiamia 2030 m. reikšmė - 65 proc. Šaltinis - Eurobarometro tyrimas „Piliečių žinojimas ir
supratimas apie ES regioninę politiką“. Pradinė reikšmė - 61 proc. (2019 m.)
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8. Vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir su išlaidomis nesusijusio finansavimo taikymas
Nuoroda: BNR 94 ir 95 straipsniai
Numatomas BNR 94 ir 95 straipsnių taikymas

Taip Ne

Nuo programos patvirtinimo bus taikomas Sąjungos įnašo atlyginimas, grindžiamas vieneto įkainiais, fiksuotosiomis
sumomis ir fiksuotosiomis normomis atitinkamo prioriteto atžvilgiu, pagal BNR 94 straipsnį
Nuo programos patvirtinimo bus taikomas Sąjungos įnašo atlyginimas, grindžiamas finansavimu, nesusijusiu su
išlaidomis, pagal BNR 95 straipsnį
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1 priedėlis. Sąjungos įnašas vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų ir fiksuotųjų normų pagrindu
A. Pagrindinių elementų santrauka

Konkretus tikslas

Apskaičiuotoji viso
finansinio asignavimo dalis
konkrečiame tiksle, kuriai
bus taikomas supaprastintas
išlaidų apmokėjimas, %

Veiksmo rūšis (-ys)

Kodas(1)

Rodiklis, kuriuo remiantis pradedamas atlyginimas (2)

Aprašas

Kodas(2)

Aprašas

Rodiklio, kuriuo remiantis
pradedamas atlyginimas,
matavimo vienetas

Supaprastinto išlaidų
apmokėjimo rūšis
(fiksuotieji vieneto
įkainiai, fiksuotosios
sumos arba
fiksuotosios normos)

Supaprastinto išlaidų
apmokėjimo suma (eurais)
arba procentinis dydis
(fiksuotųjų normų atveju)

(1) Tai kodas, nurodytas PMIF, SVVP ir VSF reglamentų VI priede.
(2) Tai yra bendrojo rodiklio kodas, jeigu taikytina
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1 priedėlis. Sąjungos įnašas vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų ir fiksuotųjų normų pagrindu
B. Išsami informacija pagal operacijos tipą
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C. Fiksuotųjų vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų arba fiksuotųjų normų apskaičiavimas
1. Duomenų, pagal kuriuos apskaičiuojamas standartinis fiksuotųjų vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų ar
fiksuotųjų normų dydis, šaltinis (kas pateikė, surinko ir užregistravo duomenis; kur duomenys saugomi,
ataskaitinių laikotarpių pabaigos datos, patvirtinimas ir pan.):
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2. Nurodykite, kodėl siūlomas metodas ir apskaičiavimo būdas remiantis BNR 94 straipsnio 2 dalimi tinka
pagal veiksmo rūšį (-is):
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3. Nurodykite, kaip atlikti skaičiavimai, ypač pateikite visas darytas prielaidas dėl kokybės ar kiekio. Kai
aktualu, reikėtų naudotis statistiniais duomenimis ir lyginamaisiais standartais ir juos pateikti (jei jų buvo
paprašyta) tokiu formatu, kurį Komisija galėtų naudoti.

LT

51

LT

4. Paaiškinkite, kad užtikrinote, kad į fiksuotojo vieneto įkainio, fiksuotosios sumos ar fiksuotosios
normos skaičiavimą buvo įtrauktos tik tinkamos finansuoti išlaidos.
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5. Audito institucijos (-ų) atliktas skaičiavimo metodų ir sumų įvertinimas ir duomenų tvirtinimo,
kokybės, rinkimo ir saugojimo užtikrinimo tvarka.
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2 priedėlis. Sąjungos įnašas su išlaidomis nesiejamo finansavimo pagrindu
A. Pagrindinių elementų santrauka
Veiksmo rūšis (-ys)
Konkretus tikslas

Suma, įtraukta į
finansavimą, nesusijusį su
išlaidomis

Kodas(1)

Aprašas

Rodikliai
Įvykdytinos sąlygos / pasiektini
rezultatai, kuriais remdamasi
Komisija atlygina išlaidas

Kodas(2)

Aprašas

Matavimo vienetas, skirtas
įvykdytinoms sąlygoms /
pasiektiniems rezultatams,
kuriais remdamasi Komisija
atlygina išlaidas

Numatomas atlyginimo rūšies
metodas, naudojamas atlyginti
paramos gavėjui (-ams)

(1) Tai kodas, nurodytas PMIF, SVVP ir VSF reglamentų VI priede.
(2) Tai bendrojo rodiklio kodas, jei taikytina.
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B. Išsami informacija pagal operacijos tipą
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3 priedėlis.
Teminė priemonė
Procedūros numeris

Programos versija

Būsena

C(2021)8458 - 2021-11-25

1.0

Patvirtinta

Konkretus tikslas
4. Solidarumas

LT

Būdas
Perkėlimas ir humanitarinis
priėmimas

Priemonių rūšis

Sąjungos įnašas
672 000,00

56

Priėmimo / atmetimo data

Išankstinio
finansavimo dalis

Pastabos

Veiksmo aprašas
Initial TF AMIF - Resettlement & Humanitarian admission (art.19)
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