
Viešoji įstaiga
Nacionalinė regionų plėtros agentūra

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE

Projekto vykdytojo patirtis ir kompetencija 

Viešoji  įstaiga  Nacionalinė  regionų  plėtros  agentūra  (NRPA) įsteigta  1999  metais.  Jos 

steigėjai:  Valdymo  reformų  ir  savivaldybių  reikalų  ministerija,  Aplinkos  ministerija,  Europos 

komitetas prie  LR Vyriausybės,  Ūkio ministerija,  Žemės ūkio ministerija,  ir  Lietuvos prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų asociacija. Steigėjų deleguotos funkcijos:

• Įgyvendinti Lietuvos regioninės plėtros nacionalinę politiką visuose regionuose;

• Suaktyvinti  ir  subalansuoti  ekonomikos  ir  socialinę  plėtrą,  mažinti  socialinio  vystymosi 

skirtumus;

• Vykdyti mokslinius tyrimus plėtros ir teritorijų planavimo dokumentams rengti;

• Skatinti vidaus ir užsienio investicijas probleminiuose regionuose;

• Kurti palankų Lietuvos visapusiškos, efektyvios regionų plėtros įvaizdį;

• Inicijuoti, skatinti vietinį bei tiesioginį tarptautinį tarpregioninį bendradarbiavimą;

• Atstovauti regioninės plėtros institucijas tarptautinėse organizacijose;

• Įgyvendinti  regioninės  plėtros  politiką,  aktyviai  siekti  platesnio  tarptautinio  palaikymo 

integruojantis į Europos Sąjunga.

Nuo 2001 m. NRPA yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) 

Vietinės ekonomikos ir užimtumo plėtros programos (LEED) Partnerių klubo narė.   

Nuo 2001 m. NRPA yra Baltijos jūros regioninės plėtros agentūrų asociacijos (BARDI) 

partnerė.  Nuo  2001  m.  NRPA  yra  asocijuota  Europos  regionų  plėtros  agentūrų  asociacijos 

(EURADA) narė. 

Nuo 2001 m. NRPA sėkmingai vykdo savo veiklą ir įgyvendino daugiau nei 40 projektų. 

Pagrindinė Nacionalinės regionų plėtros agentūros tikslas:



• daryti įtaką valstybės ekonominės ir socialinės plėtros politikos iniciatyvų vykdymui 

regionuose (VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra įstatai: 2.2.1.)

• propaguoti gyvenimo, kultūros, išsimokslinimo lygio skirtumų mažinimo regionuose 

priemonių įgyvendinimą. (VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra įstatai: 2.2.4.)

Savo veikloje agentūra siekia tikslų:

Daryti  įtaką  socialinės  plėtros  politikos  iniciatyvų  vykdymui  regionuose  ((VšĮ  NRPA 

Įstatų  2.2.2.  p.)  bei   propoguoti  gyvenimo,  kultūros,  išsimokslinimo  lygio  skirtumų  mažinimo 

regionuose  priemonių  įgyvendinimą  (2.2.4.  p.).  Vienas   svarbiausių   veiklos  tikslų  -  dalyvauti 

skatinant ir subalansuojant socialinę plėtrą, mažinant socialinio vystymosi skirtumus. 

Patirtis dirbant su imigrantais:

Nuo  2009-01-01  agentūra  įgyvendina  projektą  „Politinio  dialogo  formavimas: 

tarpkultūrinės kompetencijos plėtra įtakojant priimančios šalies gyventojų ir imigrantų elgseną“ (Nr, 

D4-659/EIF/2007/1/07/PG/1/S-13), finansuojamą pagal  EIF 2007 metų metinę programą.  

Nuo 2009-07-02 agentūra įgyvendina projektą „Viešojo sektoriaus darbuotojų ir darbdavių 

tarpkultūrinių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas, lengvinant trečiųjų šalių piliečių integracijos 

procesą“ (Nr. EIF/2008/2/06/PG/1), finansuojamą pagal EIF 2008 metų metinę programą.

NRDA yra gana jauna agentūra, bet per trumpą laiką įgyvendino ne mažai projektų tuo 

sukaupdama nemenką patirtį.

Įvykę projekto renginiai:

1. 2010 m. gegužės 24 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Vilniuje (prie Vilniaus 

PPAR);

2. 2010 m. birželio 3 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Klaipėdoje (Klaipėdos 

regione);

3. 2010 m. birželio 18 d. - Šiaulių regiono socialinių partnerių susitikimas su Graikijos 

ekspertu (prie Šiaulių PPAR).

Įvykusio projekto renginio apžvalga

Socialinių partnerių tinklo susitikimas Vilniuje (2010-05-24)

2010  m.  gegužės  24  dieną  įvyko  socialinių  partnerių  susitikimas  Vilniuje  (susitikimą 

organizuoti padėjo Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmai). Susitikime dalyvavo šių įstaigų 



atstovai:

− Vilniaus darbo rinkos ir mokymo centras;

− Lietuvos darbo birža;

− Vilniaus technikos ir dizaino kolegija;

− Vilniaus VPK Migracijos tarnyba;

− Tarptautinės imigracijos organizacijos Vilniaus biuras;

− Vilniaus kolegija. Ekonomikos fakultetas;

− Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Vilniaus  regiono  socialiniai  partneriai  pasidalino  itin  įdomia  ir  informatyvia  patirtimi. 

Susitikimas buvo turiningas ir aktualus. Visų pirma, susitikimo metu buvo išryškintos imigracijos 

problemos. Esminės problemos vardinamos šios:

− Per menkas finansavimas imigracijos padėčiai gerinti;

− Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymu numatyta tvarka yra tokia, kad nesudaryti sąlygų 

imigrantams ilgiau pasilikti Lietuvoje;

− LR  įstatymai  nenumato  imigrantams  savanoriško  PSD  (privalomas  sveikatos  draudimo) 

mokėjimo;

− Imigrantas negali atvykti į šalį, neturėdamas konkrečios darbo vietos;

− Neigiamas visuomenės nusistatymas prieš imigrantus;

− Priešiškas profsąjungų nusiteikimas prieš imigrantus, ypač prieš darbo imigrantus;

− Nėra sudaryta galimybių studentams atvykusiems iš kitų šalių dirbti Lietuvoje.

Vilniaus regiono socialiniai partneriai pasidalino savo pamąstymais, pasiūlymais kaip galima 

būtų pagerinti esamą situaciją. Pavyzdžiui: atstovas iš kolegijos siūlo leisti studentams dirbti nuo 

pirmos atvykimo dienos,  o ne po vienerių metų,  kaip dabar yra  numatyta įstatyme. Studentų iš 

užsienio  atvykimui:  studijoms,  įdarbinimui  reikalingi  agentai  (arba  agentūros),  nes  pasitaiko  ne 

mažai apgavysčių, kai studentai atvyksta vedini tikslo pabėgti iš savo šalies į vakarų Europos šalis, 

o Lietuva pasinaudoja, kaip tranzitine šalimi. Yra žinomas atvejis, kai į Vilniaus universitetą atvyko 

40 studentų iš Afrikos apgavystės būdu, turėdami suklastotus dokumentus iš savo mokymo įstaigos. 

Universitetas buvo priverstas savo lėšomis išsiųsti imigrantus atgal. 

Partneriai pareiškė pageidavimą sekantį kartą susitikti su Portugalijos ekspertu, jų žiniomis 

ši  šalis  pavyzdingai  „tvarkosi“  su  imigrantais.  Pavyzdžiui,  imigrantų  integracijai  yra  sukurti 

universalūs  daugia-funkciniai  centrai,  kuriuose  „po  vienu  stogu“  yra  visi  reikalingi  specialistai 



priimti  imigrantą,  nuo jų gimtąją kalbą mokančių vertėjų iki  socialinių darbuotojų ar asmeninių 

konsultantų. Be šių institucijų centre yra banko padalinys, vaikų priežiūros kambariai, darbo biržos 

padalinys ir t. t. 

Italijoje darbdaviai rūpinasi imigrantų integracija, patys juos atsiveža į šalį kaip gerą ir pigią 

darbo  jėgą.  Šio  proceso  privalumas  ir  tai,  kad  vyksta  švietimas  įmonės  viduje,  kitos  kultūros 

žmonės įneša įvairumo, naujų žinių.

Vilniaus  regionas  gali  pasidžiaugti  tuo,  kad  pas  juos  vienintelius  visoje  Lietuvoje  yra 

Lietuvių kalbos mokymai imigrantams (ir  ne tik) už simbolinę kainą.  Apie tokią galimybę mus 

informavo Tarptautinės imigracijos organizacijos Vilniaus biuro projektų vadovė Ieva Būdvytytė 

(ieva@iom.lt),  kuri  geranoriškai   sutiko  padėti  visiems  reikalingiems  pagalbos  ar  konsultacijos 

imigracijos klausimais, galite kreiptis nurodytu elektroniniu adresu, daugiau informacijos apie šią 

organizaciją rasite tinklapyje www.iom.lt.

Lietuvoje  imigracijos  mastai  nėra  tokie  dideli,  kad  reiktų  imtis  drastiškų  priemonių,  bet 

pasak partnerių, ruoštis reikia. Ir pasiruošimas turėtų vykti nuo visuomenės požiūrio keitimo. Pagal 

apklausos duomenis, 72 % apklaustųjų darbo imigraciją vertina neigiamai, nepaisant to, kad tik 14 

% iš jų buvo susidūrę su imigrantais darbe. Šie skaičiai puikiai iliustruoja visuomenės nuomonę, 

kuri prisideda stabdant imigrantų integracijos procesus. Tačiau ar turime iš ko rinktis? Emigravus 

daugybei „lietuviškų protų“ kuo užpildyti likusią nišą? Gal imigracija – išeitis...

Socialinis  partneris te le fono numeris e l. paštas

85 2310369 info@ldrmt.lt http://www.ldrmt.lt

Lietuvos darbo birža 85 236 0793 info@ldb.lt http://www.ldb.lt

85 261 1121 vdk@dizainokolegija.lt  http://www.dizainokolegija.lt

85 2717752

85 2127653 http://www.iom.lt/

85 2191680 administracija@ekf.viko.lt http://ekf.viko.lt

85 2135550 http://www.cci.lt

inetrnetinio tinklapio 
adresas

Vilniaus darbo rinko 
mokymo centras

Vilniaus technikos ir dizaino 
kolegija

Vilniaus apskrities VPK 
Migracijos tarnyba vilniaus.vpk.mt@vrm.lt

http://www.vilnius.policija.lt/in
dex.php?

lang=1&sid=246&tid=2641
Tarptautinės imigracijos 
organizacijos Vilniaus 

biuras
vilnius@iom.lt

Vilniaus kolegija. 
Ekonomikos fakultetas

Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai vilnius@cci.lt

mailto:ieva@iom.lt
http://www.iom.lt/


Akimirkos iš susitikimo su partneriais

Susitikimo dalyviai



Projektą „Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje“ pristato projekto vadovė 

Aurelija Leišienė



Mūsų kontaktai:

Vilniuje
J.Tumo-Vaižganto g. 9/1-63a, LT-01108 Vilnius 

Įm. k. 225008220
Direktorė Aida Adeikienė

Tel. +370 41 55 20 61; +370 41 55 20 61
El. paštas aida@nrda.lt  ,   info@nrda.lt       

Šiauliuose
VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra 

Šiaulių filialas
Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai

Šiaulių filialo direktorė Erika Vitkevičienė
Tel. +370 41 55 20 61; +370 41 55 20 61
El. paštas: erika@nrda.lt, info@nrda.lt 

Įm. k. 301731242

Projekto partneris:
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