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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 

2022 10 10 

kuriuo patvirtinama 2021–2027 m. Lietuvos sienų valdymo ir vizų politikos finansinės 

paramos priemonės programa 

TEKSTAS AUTENTIŠKAS TIK LIETUVIŲ KALBA 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio 

fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, 

žuvininkystės ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir 

integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos 

priemonės taisyklės1, ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį, 

kadangi: 

(1) 2022 m. vasario 11 d. Lietuva per Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis 

sistemą pateikė 2021–2027 m. sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos 

priemonės programą;   

(2) programą Lietuva parengė kartu su Reglamento (ES) 2021/1060 8 straipsnio 1 dalyje 

nurodytais partneriais; 

(3) programa, kuri apima visus Reglamento (ES) 2021/1060 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse 

nurodytus elementus, buvo parengta pagal Reglamento (ES) 2021/1060 VI priede 

nustatytą modelį; 

(4) pagal Reglamento (ES) 2021/1060 15 straipsnio 2 dalį programa nustatytas Lietuvos 

atliekamas horizontaliųjų reikiamų sąlygų įvykdymo įvertinimas, kaip apibrėžta to 

reglamento 15 straipsnio 1 dalies pirmoje ir trečioje pastraipose;  

(5) pagal Reglamento (ES) 2021/1060 23 straipsnį Komisija įvertino programą ir 2022 m. 

gegužės 10 d. pateikė pastabų pagal to straipsnio 2 dalį; Lietuva pateikė papildomos 

informacijos ir 2022 m. rugpjūčio 29 d. pateikė peržiūrėtą programą; 

(6) Komisija padarė išvadą, kad programa atitinka Reglamentą (ES) 2021/1060 ir Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/11482, kad ji yra suderinama su Lietuvos 

partnerystės susitarimu pagal papildomumo ir sąveikos su fondais, kuriems taikomas 

partnerystės susitarimas, aspektus ir kad joje atsižvelgiama į atitinkamas konkrečioms 

šalims skirtas rekomendacijas, atitinkamus uždavinius, nustatytus integruotame 

nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane, ir Europos socialinių 

                                                 
1 OL L 231, 2021 6 30, p. 159. 
2 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1148, kuriuo sukuriama 

sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą 

(OL L 251, 2021 7 15, p. 48). 
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teisių ramsčio principus arba kitas atitinkamas valstybei narei skirtas Sąjungos 

rekomendacijas; 

(7) pagal Reglamento (ES) 2021/1060 86 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą šis 

sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10463 110 straipsnio 1 dalyje. Vis dėlto 

šiame sprendime reikia nurodyti elementus, reikalingus, kad būtų galimi su programa 

susiję biudžetiniai įsipareigojimai; 

(8) pagal Reglamento (ES) 2021/1148 12 straipsnio 8 ir 9 dalis būtina nustatyti bendro 

finansavimo normą ir didžiausią galimą paramos pagal sienų valdymo ir vizų 

priemonę sumą. Taip pat dėl kiekvienos veiksmo rūšies būtina nustatyti, ar bendro 

finansavimo norma taikoma visam įnašui, įskaitant viešąjį ir privatųjį įnašus, ar tik 

viešajam įnašui;  

(9) šiuo sprendimu nedaroma poveikio Komisijos pozicijai dėl bet kurio pagal programą 

remiamo veiksmo atitikties valstybės pagalbos taisyklėms, taikomoms tuo metu, kai 

suteikiama parama; 

(10) todėl siūloma programa turėtų būti priimta, 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:  

1 straipsnis 

Patvirtinama 2021 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. Lietuvos sienų valdymo ir vizų 

politikos finansinės paramos priemonės programa, kurios galutinė versija pateikta 2022 m. 

rugpjūčio 29 d. 

2 straipsnis 

1. Didžiausia pagal Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonę 

skiriama paramos suma ir jos sudėtis nustatyta I priede. 

Didžiausia galima parama programai yra 303 395 686 EUR; ji finansuotina pagal 

biudžeto 11 02 01 eilutę laikantis 2021–2027 m. Europos Sąjungos bendrojo 

biudžeto nomenklatūros. 

2. Kiekvienos rūšies veiksmo bendro finansavimo norma nustatyta II priede. 

Kiekvienos rūšies veiksmo bendro finansavimo norma taikoma visam įnašui, 

įskaitant viešąjį ir privatųjį įnašus. 

3 straipsnis 

Įvykdytos visos horizontaliosios reikiamos programos sąlygos. 

                                                 
3 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl 

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 

Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 

(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 

panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1). 
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4 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai. 

Priimta Briuselyje 2022 10 10 

 Komisijos vardu 

 Ylva JOHANSSON 

 Komisijos narė 

 

 


