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DĖL PABĖGĖLIŲ KLAUSIMO ĮGYVENDINANT VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas 

(toliau – Departamentas), įvertinęs susidariusią situaciją dėl pabėgėlių klausimo įgyvendinant vietos 

plėtros strategijas (toliau – VPS) ir atsižvelgdamas į tai, jog 33 VPS iš 39 atrinktų finansuoti, yra 

skirtos ir pabėgėlių socialinei integracijai, t. y. pabėgėliai yra nurodomi bent vieno veiksmo 

pavadinime ar jo aprašyme ir (arba) bent vienas iš uždavinių produkto rodiklių yra skirtas 

pabėgėliams, bei reaguodamas į atskirų vietos veiklos grupių (toliau – VVG) iškeltas problemas 

(VVG neturi informacijos apie tai, ar strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvena pabėgėlių; VVG 

nežino, kaip ji ar jos atrinktų projektų vykdytojai, nepažeisdami duomenų apsaugos reikalavimų, gali 

tuos konkrečius asmenis iš tikslinės grupės surasti ir įtraukti į projektų veiklas; VVG turi 

informacijos, kad strategijos įgyvendinimo teritorijoje nėra pabėgėlių, todėl negali užtikrinti veiksmo 

įgyvendinimo), teikia bendro pobūdžio informaciją/ rekomendacijas: 

– Departamentas, remdamasis Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ pavyzdžiu, nori 

atkreipti ir kitų VVG, kurios neturi informacijos apie jų teritorijoje gyvenančius pabėgėlius, galinčius 

būti tikslinės grupės nariais, dalyviais planuojamose vykdyti veiklose, dėmesį ir informuoti, kad 

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos gali pateikti informaciją VVG apie 

užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje ir kurie yra deklaravę gyvenamąją 

vietą toje teritorijoje, skaičių (gali nurodyti konkretų tokių asmenų skaičių, arba konstatuoti, jog tokių 

asmenų nėra).  

– Pažymėtina, jog, teikdamas bendro pobūdžio informaciją apie tai, ar pabėgėlių 

konkrečioje savivaldybėje yra, ar ne, Migracijos departamentas vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. 



                                                             

Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies a punkto nuostata, kad duomenų 

tvarkymas yra teisėtas, jeigu duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų 

tvarkomi vienu ar keliais tikslais. Dėl šios priežasties Migracijos departamentas asmenų sąrašų su jų 

kontaktiniais duomenimis ir gimimo datomis ar kitais asmens duomenimis teikti negali be konkrečių 

asmenų sutikimo dėl jų asmens duomenų tvarkymo.  

– Jei vis dėlto šiuo metu pabėgėlio statusą turinčių asmenų VVG teritorijoje nėra, 

Departamentas rekomenduoja iki 2019 m. pabaigos reguliariai kreiptis į Migracijos departamentą ir 

pasitikrinti, ar situacija nepasikeitė. Taip pat VVG turėtų kaupti įrodymus apie VVG ir VVG narių 

veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti  VPS veiksmus, skirtus pabėgėlių integracijai.  

– Tuo atveju, kai pabėgėlių VVG teritorijoje nėra, Departamentas rekomenduoja, 

planuojant kvietimus, rengiant ir atrenkant projektinius pasiūlymus numatyti rezervinę lėšų sumą, 

kuri galėtų būti skirta pabėgėlių socialinei integracijai (konkrečiam VPS veiksmui ar veiksmo daliai 

įgyvendinti). 

    – Apžvelgęs bendrą situaciją dėl pabėgėlių šalies mastu bei pasitaręs su Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės, Migracijos departamento prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei nevyriausybinių organizacijų, kurios tiesiogiai 

dirba su pabėgėliais Lietuvoje, atstovais, Departamentas nori paskatinti VVG narius VPS 

įgyvendinimo klausimais ne tik bendradarbiauti tarpusavyje, bet ir aktyviau imtis iniciatyvos (ypač 

Savivaldybių tarybos) įsitraukiant į prieglobsčio prašytojų bei pabėgėlių integracijos procesą 

Lietuvoje.  

Būdai, kuriais savivaldybė gali įsitraukti, prisidėti prie prieglobsčio prašytojų ir 

prieglobsčio gavėjų integracijos procesų Lietuvoje: 

– dalyvauti įgyvendinant LR Vyriausybės nutarimu (2017-03-08 Nr.171) patvirtintą 

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašą; 

– dalyvauti įgyvendinant LR Vyriausybės nutarimu (2016-10-05 Nr.998) patvirtintą 

Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašą; 

– bendradarbiauti su Ruklos Pabėgėlių centru (kontaktai: info@rppc.lt, tel.nr.: 

834973377) numatyti atsakingus asmenis savivaldybėse, reguliariai vykdyti integracijos proceso 

stebėseną; 

– bendradarbiauti su NVO, kurios dirba su pabėgėlių integracija kitose savivaldybėse: 

Lietuvos Caritas (kontaktinis asmuo Gintarė Skuodytė, tel.: 869931377), Lietuvos Raudonasis 



                                                             

Kryžius (kontaktinis asmuo Eglė Samuchovaitė, tel.: 868248533), Ruklos pabėgėlių priėmimo centras 

(info@rppc.lt , tel.: 834973377), JTO pabėgėlių agentūra Lietuvoje (kontaktinis asmuo Renata 

Kuleš, el. paštas: kules@unhcr.org, tel.: 852107416), Diversity Development Group (direktorius 

Karolis Žibas, tel.: 861514401). 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

 

 

Regioninės politikos departamento direktorius                                                       Gediminas Česonis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieva Bakūnienė, tel. 271 8291, el. p. ieva.bakuniene@vrm.lt  

mailto:info@rppc.lt
mailto:kules@unhcr.org


                                                             

ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

VRM 2018-11-       raštas Nr. 22D-    

 

1. Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupė;  

2. Alytaus miesto vietos veiklos grupė;  

3. Anykščių miesto vietos veiklos grupė;  

4. Asociacija Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“;   

5. Biržų miesto vietos veiklos grupė;  

6. Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė;  

7. Garliavos miesto vietos veiklos grupė;  

8. Jonavos miesto vietos veiklos grupė; 

9. Joniškio miesto vietos veiklos grupė;  

10. Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė;  

11. Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė;  

12. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė; 

13. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė;  

14. Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė;  

15. Kupiškio miesto vietos veiklos grupė;  

16. Lazdijų miesto vietos veiklos grupė;  

17. Marijampolės vietos veiklos grupė;  

18. Mažeikių miesto vietos veiklos grupė; 

19. Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“; 

20. Molėtų miesto vietos veiklos grupė; 

21. Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė;   

22. Pagėgių miesto vietos veiklos grupė;  

23. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė;  

24. Panevėžio miesto vietos veiklos grupė;  

25. Prienų miesto vietos veiklos grupė;  

26. Rietavo miesto vietos veiklos grupė;  

27. Rokiškio miesto vietos veiklos grupė; 

28. Skuodo miesto vietos veiklos grupė;  

29. Šakių miesto vietos veiklos grupė;  

30. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė;  

31. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė;  

32. Švenčionių miesto vietos veiklos grupė;  

33. Ukmergės miesto vietos veiklos grupė;  

34. Utenos miesto vietos veiklos grupė;  

35. Varėnos miesto vietos veiklos grupė;  

36. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė;  

37. Vilniaus miesto vietos veiklos grupė;  

38. Visagino miesto vietos veiklos grupė;  

39. Zarasų miesto vietos veiklos grupė.  
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