MIGRACIJOS
INFORMACIJOS IR
BENDRADARBIAVIMO
PLATFORMA

NAUJIENLAIŠKIS Nr. 6
2018 balandis

NAUJAUSIA STATISTINĖ INFORMACIJA
MIGRACIJOS METRAŠTIS 2017 M.
Migracijos departamentas pristatė 2017 m. „Migracijos metraštį“. Kasmetiniame informaciniame
leidinyje pristatomos migracijos, nelegalios migracijos, prieglobsčio, pilietybės suteikimo ir netekimo
tendencijos bei statistika Lietuvoje. Taip pat migracijos procesų valdymo struktūra, informacija apie
užsieniečių integraciją bei kita naudinga informacija.
Metraščio pratarmėje rašoma: „2017-ieji Lietuvos migracijos istorijoje galėtų būti pavadinti
transformacijos metais – Lietuva tampa imigrantų kelionės tikslu.“ 2017 m. į šalį atvyko gyventi 20 368
asmenys (iš jų 10 155 Lietuvos Respublikos piliečiai).
Daugiau informacijos čia
PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2017 M.
Migracijos departamento Prieglobsčio skyriaus ataskaitoje „Prieglobstis Lietuvoje 2017 m.“. 2017 m.
buvo priimti 496 sprendimai dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo (nesuteikimo). Pabėgėlio
statusas Lietuvoje buvo suteiktas 280 asmenų (2016 m. – 181), papildoma apsauga – 13 asmenų (2016
m. – 14).
Nuo prieglobsčio procedūrų įgyvendinimo pradžios Lietuvoje prašymus suteikti prieglobstį pateikė apie
5800 asmenų, iš jų beveik 700 asmenų buvo suteiktas pabėgėlio statusas, o nuo 2004 m. virš 500
asmenų, negalinčių grįžti į savo kilmės valstybes dėl karinių konﬂiktų ir žmogaus teisių pažeidimų,
Lietuvoje suteikta papildoma apsauga.
Daugiau informacijos čia
IMIGRACIJA Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ PER PIRMUS 2018 M . PIRMUOSIUS 4 MĖNESIUS
Migracijos departamento naujausi duomenys rodo, kad per 2018 m. pirmuosius keturis mėnesius
užsieniečių, atvykstančių į Lietuvą darbo, studijų, šeimos susijungimo bei kitais pagrindais, skaičius ir
toliau augo. Tokia tendencija yra stebima pastaruosius kelerius metus.
2018 m. sausio – balandžio mėnesiais išduoti 4 777 leidimai arba 51,8 proc. daugiau nei pernai (2017
m. išduoti 3 147 leidimai).
Daugiau informacijos čia
PRAŠYMAI SUTEIKTI PRIEGLOBSTĮ IR PRIIMTI SPRENDIMAI: 2018 M. I-AS KETVIRTIS

Migracijos departamento Prieglobsčio skyrius skelbia naujausius duomenis apie pateiktus prašymus
suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus. Per I-ąjį ketvirtį buvo priimti 49 prašymai suteikti
prieglobstį. Per minėtą laikotarpį pabėgėlio statusas suteiktas 59 asmenims.
Daugiau informacijos čia
www.mipas.lt
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PABĖGĖLIAI LIETUVOJE: STATANT KULTŪRINIUS TILTUS PER MAISTĄ
Kviečiame apsilankyti restorane „Rytietiška virtuvė“
Sulaymon and Mohammad, du pabėgėliai, kuriantys naują gyvenimą Lietuvoje atidarė restoraną
Vilniuje.
Restorano adresas: Šermukšnių g.6A, Vilnius
Facebook čia

KVIEČIAME PASIDALINTI INFORMACJA

Jei turite aktualios informacijos apie migracijos ir integracijos procesus, norite pasidalinti savo darbais,
naujiena ar pranešti apie artėjantį renginį – susisiekite su projekto komanda žemiau nurodytais
kontaktais arba užpildykite formą interneto svetainėje.

www.mipas.lt
Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma (MIPAS)
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