
Nacionalinio pažangos plano (NPP)
2021–2030 metų Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos (PP) 

Priemonės “Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus” 
aprašo

ir 

Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos (SVVP)*

Intervencinė logika

2022 m. balandis

* Prezentacijos 1-2 psl. su SVVP susijęs tekstas yra pažymėtas mėlyna spalva



NPP 10 tikslas

10 strateginis tikslas. Stiprinti nacionalinį 
saugumą

NPP uždavinys

10.6 uždavinys. Padidinti ES išorės 
sienos kontrolės veiksmingumą ir 
sustiprinti neteisėtos migracijos 
prevenciją ir kontrolę 
NPP uždavinio rodikliai
10.6.1. valstybės sienos kirtimo tvarkos 

pažeidimų, kai nustatytas pažeidimą 
padaręs asmuo, dalis, procentais 
(2025 m. – 85, 2030 m. – 90);
10.6.2. ES išorės sienos (Lietuvos dalies),
stebimos, taikant modernias sienos
stebėjimo technologijas, dalis, procentais
(2025 m. – 100, 2030 m. – 100).

NPP 2021–2030 metų Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programa (PP)
Problemos ir priežastys (PP I skyrius) PP nurodytos priemonės (PP III skyrius)

Uždavinio problema (PP I skyrius)
Neteisėtos migracijos ir neteisėto prekių judėjimo keliamos grėsmės
Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka) (PP I skyrius):
1. Nepakankamai efektyvi ES išorės sienų stebėsena ir reagavimas į valstybės sienos kirtimo ne per pasienio kontrolės punktus (PKP) pažeidimus:
1.1. neišnaudojamos ES išorės sienų stebėsenos moderniomis technologijomis galimybės;
1.2. nepakankami VSAT pajėgumai;
1.3. pasenusi pasienio ruožo infrastruktūra.
2. Neužtikrinama veiksminga asmenų, transporto priemonių ir prekių, kertančių valstybės sieną per PKP, kontrolė (priežasties šalinimas priklauso ir FM kompetencijai,
susijusiai su Lietuvos muitinės veikla):
2.1. neužtikrinama tinkama rizikos analizė;
2.2. pasenusi ir nepakankamai išvystyta PKP infrastruktūra (priežasties šalinimas priklauso ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (SM) kompetencijai – šalinama,
įgyvendinant NPP 5.4 uždavinį „Gerinti šalies transporto junglumą su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis“, bei FM kompetencijai – šalinama, įgyvendinant NPP 1.12
uždavinį „Skatinti tvarią finansų rinkų plėtrą“);
2.3. nepakankami kontroliuojančių institucijų pajėgumai ir gebėjimai;
2.4. neteisėtų prekių paklausa (priežasties šalinimas priklauso ir FM kompetencijai);
2.5. korupcijos apraiškos (priežastis šalinama įgyvendinant NPP 8.3 uždavinį „Tobulinti korupcijos prevencijos sistemą“).
3. Nepakankamas rizikų, susijusių su vizų išdavimu, valdymas.
4. Nepakankamas rizikų, susijusių su prieglobsčiu ir trečiųjų šalių piliečių grąžinimu, valdymas (priežastis iš dalies šalinama įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos valdomą plėtros programą).
5. Specialios tranzito schemos įgyvendinimo rizikos viešajam saugumui.

Finansinės projekcijos 
- 2021–2027 m. SVVP;
- 2021–2027 m. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos;
- 2021–2027 m. Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės lėšos;
- Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos;
- Valstybės biudžeto lėšos.

Priemonė, kuria
sprendžiama problema:

1. Stiprinti ES išorės
sienos ir neteisėtos
migracijos kontrolės
pajėgumus ir
gebėjimus
(07-018-10-06-01)*

* patenka visa SVVP programa

Veikla=SVVP Konkretus tikslas (KT) pagal SVVP 
reglamento 3 str.

Veiklos tipas Projektų 
atrankos būdas

Galimi pareiškėjai Finansavimo šaltinis (SVVP)

1. Europos integruotas sienų valdymas ir STS (KT1) Investicinis P (planavimas) VSAT, PD, IRD, URM, VST, ADIC 229 309 525,34 + 13 364 810,33 = 242 674 335,67

2. Bendra vizų politika (KT2) Investicinis P (planavimas) URM, IRD 4 043 898,25 +   1 347 966,08 = 5 391 864,33

Pažangos priemonės „Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus “ aprašymo  
PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

ES su TP: 247 354 629 EUR
ES+BF: 233 353 423,59 + 14 712 776,41= 248 066 200 EUR
TP: 14 001 205,41 EUR
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