
Savivaldybių kompetencijų 
didinimas teikiant paslaugas 
trečiųjų šalių piliečiams

Projekto

2.1. veiklos tarpinė ataskaita

2021-11-09 – 2022-02-23 laikotarpiu iš viso buvo 
įgyvendintos 24 iš 48 (su)planuotų konsultacijų:

Pirmos konsultacijos metu savivaldybėms buvo pristatytos 
tyrimo rekomendacijos, aptarta tolimesnė konsultacijų eiga, 
išsikelti lūkesčiai ir poreikiai. Po pirmosios konsultacijos 
savivaldybių prašoma planuojant strateginius dokumentus 
nusimatyti: 

Akmenės raj. sav.
Jonavos raj. sav.
Kauno m. sav.
Klaipėdos m. sav.
Šiaulių m. sav.
Vilniaus m. sav.

Tikslą 
Tikslines grupes 
Priemones ir jų įgyvendinimo rodikliai (siūloma priemones nusimatyti pagal siūlomas 
rekomendacijas, atkreipiant dėmesį į (problemines) sritis aktualias miestui/rajonui bei 
realiai įgyvendinamas tiek artimesnėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje) 
Priemonių vykdytojai (kas yra atsakingas už vienos ar kitos priemonės įgyvendinimą)
Priemonių įgyvendinimo laikotarpį
Apsvarstyti finansavimo klausimą (ar priemonė galės būti įgyvendinama, jei jai reikia 
finansinių resursų)

*strateginį dokumentą parengti atsisakė,
daugiau konsultacijų šiai savivaldybei organizuojamą nebus
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Kaunas

Savivaldybėms buvo akcentuojama, kad nėra būtina į 
strateginius dokumentus įtraukti visas savivaldybei pateiktas 
rekomendacijas. Rekomenduojama atsižvelgti, kokios 
integracijos sritys ir priemonės būtų svarbios savivaldybei bei 
pagalvoti apie jų praktinį įgyvendinimą. Buvo siūloma pagalvoti 
ir apie kitas, į rekomendacijas neįtrauktas, bendresnio 
pobūdžio sritis. Pavyzdžiui, išskiriant tokias dalis kaip 
"Informavimas ir paslaugų prieinamumas" (apima priemones 
skirtingose integracijos srityse), "Anti-diskriminacija ir lygios 
galimybės" (kur galėtų padengti priemones, apimančias tiek ne 
ES piliečių dalyvavimą konsultacijose svarstant savivaldybės 
gyventojams aktualius klausimus, tiek savivaldybės ir jai 
pavaldžių įstaigų atstovų tarpkultūrinių kompetencijų didinimą 
ir kt.), ir pan. 

Pagal siūlomą strateginio dokumento struktūrą nusimatyta 
atlikti strateginio dokumento rengimo vertinimą, t.y., kokios 
dalys yra įtrauktos į dokumentą, kaip atrodo jų išpildymas 
ilgalaikėje perspektyvoje ir pan. Vertinimo lentelė ir kokiame 
strateginio dokumento rengimo etape yra kiekviena projekte 
dalyvaujanti savivaldybė yra pateikiama priede nr. 1.

Kauno miesto savivaldybė

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintos 6 konsultacijos.
Nors Kauno m. savivaldybė po rekomendacijų pristatymo at-
sisakė dalyvauti strateginio plano rengimo procese, buvo 
suorganizuotos papildomos konsultacijos, kurių metu su sa-
vivaldybe buvo aptarta kurių rekomendacijų įgyvendinimas 
būtų svarbus savivaldybei, gerinant paslaugų prieinamumą 
ne ES piliečiams.



Priedas Nr. 1

Neįtraukta / neįgyvendinta Įtraukta / įgyvendinta Įtraukta iš dalies / iš dalies įgyvendinta

Strateginiai dokumentai

Strateginio dokumento tikslas

Tikslinės grupės

Priemonės ir jų įgyvendinimo rodikliai

Atsakingi priemonių vykdytojai

Numatytas priemonių įgyvendinimo laikotarpis

Finansavimas

Strateginio dokumento (jo dalies)
priėmimas savivaldybės Taryboje
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