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P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų
nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildau 4 punktu:
„4. YPATINGI ATVEJAI: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ
Ypatingų atvejų TGA – užsieniečiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos
(toliau – ES) teisės aktais perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš ES valstybės narės arba iš trečiosios valstybės teritorijos.
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