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1. Projekto rengėjas. Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
2. Projekto tikslas. Siekiant užtikrinti sklandų Asmenų perkėlimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą,
nutarimo projektu yra tvirtinami trys Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką
įstatymo (toliau – Įstatymas) įgyvendinamieji tvarkos aprašai:
 Valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai teikimo ir perkėlimo į LR išlaidų atlyginimo
valstybei tvarkos aprašas;
 Perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas;
 Perkeliamųjų asmenų išlaidų, susijusių su perkėlimu iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio
valstybės ar jos dalies į LR, apmokėjimo ir atlyginimo tvarkos aprašas.
3. Dabartinė situacija: 2019-04-26 Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas Nr. XIII-2077
įsigaliojo 2019-06-01 (įstatymo 16 straipsnio 2 dalis įsigaliojo 2019-05-07).
4. Projekto esmė:
 Nutarimo projektu tvirtinamais įgyvendinamaisiais teisės aktais nustatomas teisinis reguliavimas ir
procedūra dėl perkeliamojo asmens statuso gavimo, perkeliamojo asmens atvykimo išlaidų į
Lietuvą apmokėjimo ir atlyginimo, perkeliamųjų asmenų socialinės integracijos Lietuvoje.
 Teisinis reguliavimas leis užtikrinti perkeliamųjų asmenų pamatines žmogaus teises, jų teisę į gyvybę ir
saugumą. Šiems asmenims atvykus į Lietuvą, bus užtikrintas perkeliamųjų asmenų integravimasis į
visuomenę ir visavertis jų įsitraukimas į valstybės politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.
 Tvarkos aprašais nustatoma ir reglamentuojama:
 Perkeliamųjų asmenų integracijos pagrindai, integracijos proceso organizavimas,
administravimas, piniginių išmokų, pašalpų ir kompensacijų mokėjimas, perkėlimo į LR išlaidų
atlyginimo valstybei tvarka, kai perkeliamasis asmuo, netekęs perkeliamojo asmens statuso, privalo
atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo į Lietuvos Respubliką patirtas išlaidas.
 Prašymų suteikti perkeliamojo asmens statusą ir išduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį
teisę nuolat gyventi LR pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo
ir panaikinimo, dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę nuolat gyventi LR, panaikinimo,
priėmimo tvarka.
 Perkeliamųjų asmenų išlaidų, rengiant ir teikiant perkeliamojo asmens statusą patvirtinančius
dokumentus, atlyginimas; tvarkant ir išduodant pirmuosius asmens tapatybę ir LR pilietybę
patvirtinančius dokumentus arba dokumentus, patvirtinančius arba suteikiančius užsieniečiui teisę
nuolat gyventi LR apmokėjimas, ir atvykimo iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos
dalies į LR išlaidų apmokėjimo ir atlyginimo tvarka.
 Perkeliamųjų asmenų perkėlimo į LR išlaidoms apmokėti bus naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos.
Preliminariai, vieno perkeliamojo asmens perkėlimas į LR vidutiniškai kainuos apie 6 507 Eur.
4. Derinimas. Projektas derintas su Finansų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Teisingumo
ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Valstybine duomenų
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apsaugos inspekcija ir Valstybės saugumo departamentu. Dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta ar
atsižvelgta iš dalies, pateikiama derinimo pažyma. Tarpinstituciniame pasitarime aptartos Teisės grupės
išvadoje pateiktos pastabos ir pasiūlymai.
6. Atitikimas Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai neįgyvendina Vyriausybės programos
nuostatų.
7. Dalykinio vertinimo išvada. Projektą siūloma svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje, apsvarsčius
Tarpinstituciniame pasitarime ir patikslinus pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2019-07-11
išvadoje Nr. NV-2021 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
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