PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1V-381

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2016–2018 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

R-01-17-01-01

I
II
III
IV
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 METŲ PRIORITETAI
Faktiškai perkelta
70
Užtikrinti sėkmingą pabėgėlių iš Migracijos
departamento prie
užsieniečių pagal
Italijos, Graikijos bei trečiųjų
Lietuvos
Migracijos
šalių perkėlimą ir integraciją
Respublikos
departamento priimtus
(piniginė ir nepiniginė parama,
Vidaus reikalų
sprendimus dėl
mokymai, specialistų
ministerijos
perkėlimo, ne mažiau
konsultacijos ir kita)
1
Prieglobsčio
kaip, procentai
reikalų skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ MIGRACIJOS PROCESŲ VALDYMAS
Įsiteisėję teismų sprendimai palikti galioti Migracijos departamento sprendimus
94
Teisės ir tarptautinio
pagal išnagrinėtus asmenų skundus, ne mažiau kaip, procentais
bendradarbiavimo skyrius

R-01-17-01-02

Pasitenkinimas Migracijos departamento teikiamomis paslaugomis, ne mažiau
kaip, procentais

96

Bendrųjų reikalų skyrius

Supaprastintų Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams teikiamų
administracinių paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, ir visų
teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus santykis, ne mažiau kaip, procentais

65

Bendrųjų reikalų skyrius

R-01-17-01-03

Priimta Migracijos departamento sprendimų per nustatytus terminus, procentais

99

Bendrųjų reikalų skyrius

Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams teikiamų paslaugų, dėl kurių

96

Bendrųjų reikalų skyrius

1.3.6.
MPD 1.1.5.

01.17

P -01-17-01-0101
P-01-17-01-01-

Toliau Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniai ir pareigybės be nuorodos „Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos“
1

2

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

02
P-01-17-01-0103
P-01-17-01-0104
P-01-17-01-0105
P-01-17-01-0106
01-01-01

II

III

sumažinta administracinė našta, ir visų teikiamų paslaugų, skaičiaus santykis,
procentais
Laiku išnagrinėtų prašymų išduoti arba pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos
pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą,
procentais (2015 metais – 100)
Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo ir prašymų dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės atsisakymo, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis
procentais
Užtikrintas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir vertimo paslaugų
teikimas prieglobsčio prašytojams, visiškai užtikrintas / užtikrintas / neužtikrintas
Migracijos departamento darbuotojų kompiuterinių darbo vietų, aprūpintų ne
senesne nei 5 metų technika, dalis, procentais
Įgyvendinti valstybės politiką migracijos, pilietybės, vizų ir prieglobsčio
srityse
1. Parengti Lietuvos Respublikos Imigracijos
Parengtas teisės akto
vidaus reikalų ministro įsakymo reikalų skyrius
projektas per nustatytą
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus
terminą, ne vėliau
reikalų ministro 2005 m. spalio 12
kaip, data
d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl
Dokumentų leidimui laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje
gauti pateikimo ir leidimų laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje
užsieniečiams išdavimo, keitimo,
panaikinimo, taip pat įvertinimo,
ar santuoka arba registruotos
partnerystės sutartis buvo sudaryta
arba vaikas buvo įvaikintas tam,
kad užsienietis gautų leidimą
laikinai
gyventi
Lietuvos
Respublikoje, tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą
2. Parengti Lietuvos Respublikos Užsieniečių
Parengtas teisės akto
vidaus reikalų ministro ir Lietuvos reikalų skyrius
projektas per nustatytą
Respublikos užsienio reikalų
terminą, ne vėliau
ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
kaip, data

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

100

Pilietybės reikalų skyrius

100

Pilietybės reikalų skyrius

Visiškai
užtikrin
tas

Prieglobsčio reikalų skyrius

60

Bendrųjų reikalų skyrius
Asignavimai – 1.201

-

-

-

12.31

-

-

09.30

-

3

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

Respublikos
vidaus
reikalų
ministro ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro 2004 m.
rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. 1V280/V-109
„Dėl
Kvietimo
patvirtinimo, dokumentų vizai
gauti pateikimo, konsultacijų
vykdymo, vizos išdavimo ar
atsisakymo
ją
išduoti,
jos
pratęsimo ar atsisakymo ją
pratęsti, jos panaikinimo ir
Šengeno vizos atšaukimo, taip pat
komercinių
tarpininkų
akreditavimo ir išorės paslaugų
teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą
3. Parengti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymo
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2007 m. spalio 25
d. įsakymo Nr. 1V-369 „Dėl
Pažymos
Europos
Sąjungos
valstybės narės piliečio teisei
nuolat
gyventi
Lietuvos
Respublikoje patvirtinti išdavimo
tvarkos aprašo ir Sąjungos piliečio
šeimos nario leidimo nuolat
gyventi šalyje kortelės išdavimo,
keitimo ir panaikinimo Europos
Sąjungos valstybės narės piliečio
šeimos nariams, kurie nėra
Europos Sąjungos valstybės narės
piliečiai,
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“
4. Parengti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymo
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus

II

III

IV

Užsieniečių
reikalų skyrius

Parengtas teisės akto
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

03.31

-

-

-

Imigracijos
reikalų skyrius

Parengtas teisės akto
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau

03.31

-

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

4

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

reikalų ministro 2008 m. liepos
25 d. įsakymo Nr. 1V-290 „Dėl
Pažymos
Europos
Sąjungos
valstybės narės piliečio teisei
laikinai
gyventi
Lietuvos
Respublikoje patvirtinti išdavimo,
keitimo ir panaikinimo tvarkos
aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos
nario leidimo laikinai gyventi
šalyje kortelės išdavimo, keitimo
ir panaikinimo Europos Sąjungos
valstybės narės piliečio šeimos
nariams
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“
5. Įgyvendinant 2015 m. gruodžio
1 d. įsigaliojusio Lietuvos
Respublikos
įstatymo
„Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ Nr.
IX-2206
pakeitimo
įstatymo
nuostatas bei perkeliant 2013 m.
birželio 26 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES
dėl
tarptautinės
apsaugos
suteikimo ir panaikinimo bendros
tvarkos (nauja redakcija) (OL
2013 L 180, p. 60) ir 2013 m.
birželio 26 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2013/33/ES,
kuria nustatomos normos dėl
tarptautinės apsaugos prašytojų
priėmimo (nauja redakcija) (OL
2013 L 180, p. 96) nuostatas),
parengti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymo
„Dėl
prieglobsčio
Lietuvos
Respublikoje
suteikimo
ir
panaikinimo
tvarkos
aprašo

II

III

IV

kaip, data

Prieglobsčio
reikalų skyrius

Parengtas teisės akto
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

03.31

-

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
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Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

patvirtinimo“ projektą
6. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
nutarimo
„Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. balandžio 3 d. nutarimo
Nr.
280
„Dėl
Lietuvos
Respublikos pilietybės dokumentų
rengimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą
7. Įgyvendinant 2013 m. kovo 7 d.
Migracijos departamento prie
VRM ir Lietuvos statistikos
departamento
susitarimą
dėl
oficialiosios
statistikos
organizavimo,
kokybės
užtikrinimo ir sklaidos, parengti
Migracijos departamento prie
VRM ministerijos direktoriaus
įsakymų projektus:
7.1.
Prieglobsčio
prašytojų
statistinio
tyrimo
metodikos
patvirtinimo

II

III

IV

Pilietybės reikalų
skyrius

Parengtas teisės akto
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

03.31

-

-

-

Bendrųjų
skyrius

reikalų

-

-

-

12.31

7.2.
Lietuvos
Respublikos
pilietybę įgijusių / netekusių
asmenų
statistinio
tyrimo
metodikos patvirtinimo
7.3. Trečiųjų šalių piliečiams
išduotų leidimų gyventi statistinio
tyrimo metodikos patvirtinimo

Bendrųjų
skyrius

reikalų

-

-

-

12.31

Bendrųjų
skyrius

reikalų

-

-

-

12.31

7.4. Neteisėtai esančių Lietuvos
Respublikoje ir grąžintų trečiųjų
šalių piliečių statistinio tyrimo
metodikos patvirtinimo

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Parengtas teisės akto
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data
Parengtas teisės akto
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data
Parengtas teisės akto
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data
Parengtas teisės akto
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

-

-

-

12.31

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
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Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

8. Parengti 2015 m. Migracijos
metraščio elektroninį formatą

Bendrųjų
skyrius

reikalų

9. Parengti informacinio leidinio
,,Prieglobsčio suteikimo procedūra
Lietuvos Respublikoje. 2015 m.
metinė
ataskaita“ elektroninį
formatą
10.
Parengti
ir
patvirtinti
Migracijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos rengiamos
oficialiosios statistikos ir kitos
statistinės informacijos 2017 m.
skelbimo kalendorių
11. Apibendrinti 2015 m. ir 2016
m. I pusmečio Migracijos
departamento
ir
migracijos
padalinių veiklos ataskaitas ir
paskelbti Migracijos departamento
interneto svetainėje
12.
Atlikti
Migracijos
departamento
gautų
skundų
analizę

Prieglobsčio
reikalų skyrius

13. Parengti informaciją apie
pagrindinius migracijos rodiklius
Lietuvos Respublikoje ir skelbti ją
Migracijos departamento interneto
svetainėje
14.
gyvendinti
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m.
birželio 8 d. nutarimo Nr. 695
„Dėl statistinės informacijos apie
vaikus
rodiklių
sąrašo

Parengtas metraštis ir
paskelbtas Migracijos
departamento interneto
svetainėje, ne vėliau
kaip, data
Parengta
metinė
ataskaita, ne vėliau
kaip, data

-

II
05.30

-

III
-

IV

-

05.30

-

-

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Parengtas kalendorius,
ne vėliau kaip, data

-

-

-

11.30

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Parengta ataskaita per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

01.20

-

07.20

-

Bendrųjų
skyrius

reikalų

01.20

-

07.20

-

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Parengta
analitinių
pažymų per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data
Parengta informacija
per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

01.20

-

07.20

-

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Parengta ataskaitų per
nustatytą
terminą,
skaičius

6

-

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

7

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

II

III

IV

patvirtinimo“ nuostatas

15. Vykdyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d.
nutarimą Nr. 1017 „Dėl 2007 m.
liepos 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr.
862/2007 dėl Bendrijos migracijos
statistikos ir tarptautinės apsaugos
statistikos
ir
panaikinančio
Tarybos reglamentą (EEB) Nr.
311/76 dėl statistinių duomenų
rinkimo
apie
darbuotojus
užsieniečius
nuostatų
įgyvendinimo“
16.
Įgyvendinant
Lietuvos
migracijos
politikos
gairių
nuostatas, apibendrinti informaciją
apie
migracijos
procesų
stebėsenos vertinimo kriterijų
reikšmes
ir
pokyčius,
jų
tendencijas, Migracijos politikos
gairėse
nustatytų
migracijos
politikos krypčių įgyvendinimo
pažangą ir problemas ir pateikti
Vidaus reikalų ministerijai
17. Vykdant Vidaus reikalų
ministerijos, Ūkio ministerijos,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Lietuvos darbo biržos
ir
Migracijos
departamento
susitarimą dėl bendradarbiavimo
imigracijos procedūrų klausimais,
parengti informaciją apie šio
susitarimo įgyvendinimą pateikti
Vidaus reikalų ministerijai

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Parengta ataskaitų per
nustatytą
terminą,
skaičius

15

35

55

85

Teisės
ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius

Parengta informacija
per nustatytą terminą,
data

-

04.01

-

-

Bendrųjų
skyrius

Parengta informacija
per nustatytą terminą,
skaičius

1

-

1

-

reikalų

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
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Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

18. Pradėti įgyvendinti projektą
„Prieglobsčio prašytojų teisių
įgyvendinimo
užtikrinimas“,
finansuojamą
Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondo
2014-2020 metų nacionalinės
programos 1 konkretaus tikslo
„Bendroji Europos prieglobsčio
sistema“ 1 nacionalinio tikslo
„Priėmimo
ir
prieglobsčio
sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų
prieglobsčio
prašytojams
teikimas“ lėšomis

Prieglobsčio
reikalų skyrius

19. Parengti investicijų projektą
„Efektyvus migracijos procesų ir
paslaugų valdymas“

Bendrųjų
skyrius

reikalų

20. Parengti paraišką projekto
„Efektyvus migracijos procesų
valdymas“ finansavimui pagal
2014–2020
metų
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
investicijų veiksmų programos 10
prioriteto „Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1ESFA-V-912
„Nacionalinių
reformų skatinimas ir viešojo
valdymo
institucijų
veiklos
gerinimas“ gauti
21. Parengti paraišką projekto
„Elektroninių migracijos paslaugų
kūrimas“ finansavimui pagal
2014–2020
metų
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
investicijų veiksmų programos 2

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Bendrųjų
skyrius

reikalų

II

Suteikta vertimo raštu
ir
(arba)
žodžiu
paslaugų prieglobsčio
prašytojams,
ne
mažiau kaip, skaičius

-

III

IV
280

Suteikta
teisinių
paslaugų prieglobsčio
prašytojams,
ne
mažiau kaip, skaičius

-

-

-

266

Parengtas investicijų
projektas per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data
Parengta paraiška per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

-

09.30

-

-

-

-

12.31

Parengta paraiška per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
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Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

prioriteto
„Informacinės
visuomenės skatinimas“ priemonę
Nr.
02.3.1-CPVA-V-529
„Pažangių elektroninių paslaugų
kūrimas“ gauti
22. Parengti paraišką projekto
„Užsieniečių
perkėlimas
į
Lietuvos
Respubliką“
finansavimui pagal Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondo
2014–2020 metų nacionalinės
programos
ypatingą
atvejį
„Užsieniečių
perkėlimas
į
Lietuvos Respublikos teritoriją iš
Europos
Sąjungos
valstybės
narės“ gauti
23. Parengti paraišką projekto
,,Prieglobsčio suteikimo Lietuvos
Respublikoje
procedūrų
gerinimas“ finansavimui pagal
Prieglobsčio,
migracijos
ir
integracijos fondo 2014–2020
metų nacionalinės programos 1
konkretaus
tikslo
„Bendroji
Europos prieglobsčio sistema“ 2
nacionalinio tikslo „Valstybių
narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir
vertinti savo prieglobsčio politiką
ir procedūras“ priemones gauti
24.
Dalyvauti
Europos
prieglobsčio
paramos
biuro
Administracinės valdybos veikloje
25. Surengti Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos Ignalinos,
Vilniaus,
Varėnos,
Pagėgių,
Pakrančių apsaugos rinktinių

II

III

IV

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Parengta paraiška per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

06.30

-

-

Bendrųjų
skyrius

reikalų

Parengta paraiška per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Prieglobsčio
reikalų skyrius

Dalyvauta renginiuose
ne mažiau kaip

-

-

-

3

Prieglobsčio
reikalų skyrius

Surengta
skaičius

-

1

3

-

mokymų,

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
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Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Vertinimo kriterijai
I

pareigūnų mokymus prieglobsčio
procedūros vykdymo pasienyje
klausimais bei aptarti šios
procedūros tobulinimo galimybes
26.
Surengti
Migracijos
departamente
apskričių
vyriausiųjų policijos komisariatų
migracijos padalinių valstybės
tarnautojų 1 dienos mokymus

27. Surengti metinius apskričių
vyriausiųjų policijos komisariatų
migracijos
padalinių
vadovų
pasitarimus veiklos klausimais
Vilniaus,
Kauno,
Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio apskrityse
28. Teikti apskričių vyriausiųjų
policijos komisariatų migracijos
padalinių darbuotojams metodinę
ir praktinę pagalbą

29.
Surengti
Migracijos
departamento
visų
valstybės
tarnautojų mokymus
30.
Įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m.
rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 958
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio 22
d. nutarimo Nr. 628 „Dėl

Imigracijos
reikalų skyrius
Užsieniečių
reikalų skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius
Imigracijos
reikalų skyrius
Užsieniečių
reikalų skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius
Imigracijos
reikalų skyrius
Užsieniečių
reikalų skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius

II

III

IV

Pasitarimų-seminarų
skaičius, ne mažiau
kaip

-

2

8

-

Pasitarimų-seminarų
skaičius, ne mažiau
kaip

-

-

-

5

Suteikta
metodinė
pagalba per nustatytus
terminus

-

1

2

-

Pasitarimų-seminarų
skaičius, ne mažiau
kaip
Užtikrinta
asmenų
atranka per nustatytus
terminus, procentai

-

1

1

4

100

100

100

100

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

11

Kodas

01-01-02

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai
užsieniečių perkėlimo į Lietuvos
Respublikos
teritoriją“
pakeitimo“, vykdyti perkeltinų
asmenų atranką
Organizuoti kokybiškų vertimo
paslaugų teikimą prieglobsčio
prašytojams

Atsakingi
vykdytojai

Prieglobsčio
reikalų skyrius

Vertinimo kriterijai

II

Užtikrintas
vertimo
paslaugų
teikimas
prieglobsčio
prašytojams,
procentais
Visiškai
užtikrintas
teisinių
paslaugų
teikimas prieglobsčio
prašytojams,
procentais
Dalyvauta
darbo
grupių
posėdžiuose,
skaičius

100

100

100

100

Asignavimai – 29

100

100

100

100

Asignavimai – 38

-

-

-

35

Asignavimai – 29

Sumokėtas mokestis,
per nustatytą terminą
data

03.31

-

-

-

Asignavimai – 35

Organizuoti efektyvų valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
teikimą
prieglobsčio
prašytojams

Prieglobsčio
reikalų skyrius

01-01-04

Dalyvauti ES įsteigtų institucijų
darbo
grupių,
komitetų,
susijusių su vizų, imigracijos ir
prieglobsčio klausimais, veikloje

01-01-05

Sumokėti
valstybės
nario
mokestį Tarptautinei migracijos
organizacijai

Užsieniečių
reikalų skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius
Imigracijos
reikalų skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius

01-01-06

Palaikyti Elektroninių paslaugų LR piliečiams ir užsieniečiams teikimo ir
Elektroninio konsultavimo informacines sistemas
Bendrųjų
skyrius

reikalų

Modernizuota sistema,
procentais

____________________

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

I

01-01-03

Įsigyti Viešųjų paslaugų, susijusių
su asmens ir kitų dokumentų
išdavimu, konsultavimu, teikimo
Lietuvos Respublikos piliečiams ir
užsieniečiams
informacinės
sistemos (toliau – EPEKIS)
palaikymo,
modernizavimo,
priežiūros ir vystymo paslaugas

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

Asignavimai – 43
-

-

-

100
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