PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro
2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-386
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2015-ŲJŲ
METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(Eur)

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas (kodas 01.17)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-01-01

Įgyvendinti
valstybės
politiką
migracijos,
pilietybės, vizų ir
prieglobsčio srityse

1. Įgyvendinant 2014 m. Parengta
projektų
gruodžio 9 d. Lietuvos (skaičius) - 6
Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“
Nr.
IX-2206
pakeitimo
įstatymo nuostatas, parengti
teisės aktų projektus dėl:
1.1. Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministro
įsakymo
„Dėl
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2004 m. lapkričio 15
d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl
Užsieniečių prašymų suteikti
prieglobstį
nagrinėjimo,
sprendimų priėmimo ir jų
vykdymo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“;

1.177.450

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2015 m.
kovo 1 d.

2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
1.2. Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministro
įsakymo
„Dėl
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. gruodžio 21
d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl
Dokumentų
Lietuvos
Respublikos
ilgalaikio
gyventojo leidimui gyventi
Europos
Sąjungoje
gauti
pateikimo
ir
Lietuvos
Respublikos
ilgalaikio
gyventojo leidimų gyventi
Europos
Sąjungoje
užsieniečiams
išdavimo,
keitimo
ir
panaikinimo,
pragyvento
Lietuvos
Respublikoje
laikotarpio
apskaičiavimo,
taip
pat
fiktyvios santuokos sudarymo,
fiktyvios
registruotos
partnerystės bei fiktyvaus
įvaikinimo įvertinimo tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo“;
1.3. Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministro
įsakymo
„Dėl
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. spalio 12 d.
įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užsieniečių reikalų
skyrius

2015 m.
kovo 1 d.

Imigracijos reikalų
skyrius

2015 m.
kovo 1 d.

Asignavimai
(Eur)

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
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“;
1.4. Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministro
įsakymo
„Dėl
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2004 m. gruodžio 24
d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl
Sprendimų dėl užsieniečio
įpareigojimo
išvykti,
išsiuntimo,
grąžinimo
ir
vykdymo tranzitu per Lietuvos
Respublikos
teritoriją
priėmimo ir jų vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“;

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užsieniečių reikalų
skyrius

2015 m.
kovo 1 d.

Asignavimai
(Eur)

4
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
1.5. Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro ir
Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro ir Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų
ministro 2004 m. rugsėjo 2 d.
įsakymas Nr. 1V-280/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“;
1.6. Migracijos departamento
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus įsakymo „Dėl
Migracijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų
ministerijos
direktoriaus 2014 m. balandžio
14 d. įsakymo Nr. 3K-33 „Dėl

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užsieniečių reikalų
skyrius

2015 m.
kovo 1 d.

Užsieniečių reikalų
skyrius

2015 m. II
ketvirtis

Asignavimai
(Eur)

5
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

kriterijų,
kuriais
vadovaujamasi nustatant ar
sutrumpinant
draudimo
užsieniečiui atvykti į Lietuvos
Respubliką laikotarpį arba
išbraukiant duomenis apie
užsienietį
iš
Užsieniečių,
kuriems draudžiama atvykti į
Lietuvos
Respubliką,
nacionalinio sąrašo, vertinimo
tvarkos
patvirtinimo“
pakeitimo“
2.
Parengti
Lietuvos Parengta
projektų
Respublikos Vyriausybės 2013 (skaičius) - 1
m. balandžio 3 d. nutarimo Nr.
281 „Dėl Teisę atkurti Lietuvos
Respublikos
pilietybę
patvirtinančio pažymėjimo ir
lietuvių kilmę patvirtinančio
pažymėjimo išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
1992 m. kovo 30 d. nutarimo
Nr. 198 „Dėl teisės į Lietuvos
Respublikos
pilietybę
išsaugojimo
patvirtinančių
dokumentų išdavimo“ ir jį
keitusių nutarimų pripažinimo
netekusiais galios“ pakeitimo“
projektą
3.
Parengti
Lietuvos Parengta
projektų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pilietybės reikalų
skyrius

2015 m.
II ketvirtis

Imigracijos reikalų

2015 m.

Asignavimai
(Eur)

6
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Respublikos vidaus reikalų (skaičius) - 1
ministro
įsakymo
„Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus
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“
projektą
4. Lietuvos Respublikos vidaus Parengta
projektų
reikalų ministro įsakymo „Dėl (skaičius) - 1
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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

IV
ketvirtis

Užsieniečių reikalų
skyrius

2015 m.
IV
ketvirtis

Asignavimai
(Eur)

7
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
kortelės išdavimo, keitimo ir
panaikinimo Europos Sąjungos
valstybės narės piliečio šeimos
nariams, kurie nėra Europos
Sąjungos
valstybės
narės
piliečiai,
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo“
projektą
5.
Parengti
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro
įsakymo
,,Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2000 m. spalio
6 d. įsakymo Nr. 388 ,,Dėl
Migracijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos nuostatų
patvirtinimo“
pakeitimo“
projektą
6.
Parengti
Migracijos
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus
įsakymo ,,Dėl vaizdo stebėjimo
kamerų naudojimo ir vaizdo
duomenų tvarkymo Migracijos
departamente prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projektą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengta
projektų
(skaičius) - 1

Teisės ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius

2015 m.
II
ketvirtis

Parengta
projektų
(skaičius) - 1

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
vasario
mėn.

Asignavimai
(Eur)

8
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
7.
Parengti
Migracijos Parengta
projektų
departamento prie Lietuvos (skaičius) - 1
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus
įsakymo ,,Dėl asmenų teisių į
duomenų
apsaugą
įgyvendinimo
Migracijos
departamente prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projektą
8.
Parengti
Migracijos
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus
įsakymo
,,Dėl
statistinės
informacijos
rengimo
ir
kokybės stebėsenos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ projektą
9. Parengti pasiūlymus dėl
Lietuvos
Respublikos
išduodamų
piliečiams
ir
užsieniečiams
dokumentų
siuntimo paštu ar kitu saugiu
būdu paslaugos teikimo ir
pateikti
Vidaus
reikalų
ministerijai
10.
Parengti
2014
m.
Migracijos
metraščio
elektroninį formatą

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
kovo mėn.

Parengta
projektų
(skaičius) - 1

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
IV
ketvirtis

Parengti pasiūlymai
ir pateikti Vidaus
reikalų ministerijai

Bendrųjų reikalų
skyrius
Pilietybės reikalų
skyrius
Imigracijos reikalų
skyrius
Užsieniečių reikalų
skyrius
Migracijos
departamento
skyriai

2015 m.
III
ketvirtis

Parengtas metraštis
ir
paskelbtas
Migracijos

2015 m. II
ketvirtis

Asignavimai
(Eur)

9
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
departamento
interneto svetainėje
11. Parengti informacinio Parengta
metinių
leidinio
,,Prieglobsčio ataskaitų (skaičius) –
suteikimo procedūra Lietuvos 1
Respublikoje. 2014 m. metinė
ataskaita“ elektroninį formatą

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2015 m. II
ketvirtis

12. Apibendrinti 2014 m. ir
2015 m. I pusmečio Migracijos
departamento ir migracijos
padalinių veiklos ataskaitas ir
pateikti siūlymus Migracijos
departamento vadovams dėl
veiklos tobulinimo
13.
Atlikti
Migracijos
departamento gautų skundų
analizę

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 2

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
I ir III
ketvirtis
iki 20 d.

Parengta analitinių
pažymų (skaičius) –
4

Bendrųjų reikalų
skyrius

14. Parengti informaciją apie
pagrindinius
migracijos
rodiklius
Lietuvos
Respublikoje ir skelbti ją
Migracijos
departamento
interneto svetainėje
15.
Įgyvendinti
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004
m. birželio 8 d. nutarimo Nr.
695
„Dėl
statistinės
informacijos
apie
vaikus
rodiklių sąrašo patvirtinimo“

Parengta informacija
ir
paskelbta
Migracijos
departamento
interneto svetainėje
(skaičius) – 2
Parengta ataskaitų
(skaičius) – 6

Bendrųjų reikalų
skyrius

Kas
ketvirtį iki
tolesnio
mėn. 5 d.
2015 m.
sausio ir
liepos
mėn.

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m. I
ketvirtis

Asignavimai
(Eur)

10
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 85

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
I-IV
ketvirtis

Parengta informacija
ir pateikta Vidaus
reikalų ministerijai

Migracijos
departamento
skyriai

2015 m.
balandžio
1 d.

Dalyvauta
darbo
grupės
veikloje,

Darbo grupės
atstovai

2015 m.
I ketvirtis

nuostatas
16.
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“
17. 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
18. Dalyvauti vidaus reikalų
ministro 2014 m. rugsėjo 9 d.

Asignavimai
(Eur)

11
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
įsakymu Nr. 1V-599 sudarytos parengti pasiūlymai
darbo grupės veikloje Lietuvos ir pateikti Vidaus
Respublikos
pilietybės reikalų ministerijai
įstatymo nuostatų taikymo
problemoms
įvertinti
ir
prireikus parengti pasiūlymus
dėl
Lietuvos
Respublikos
pilietybės įstatymo nuostatų
pakeitimo
19.
Dalyvauti
Europos
prieglobsčio paramos biuro
statistikos
teikimo,
informacijos apie kilmės šalis
strateginio tinklo, prieglobsčio
procedūrų kokybės vertinimo,
nacionalinių mokymų ir kitų
darbo grupių veikloje
20.
Dalyvauti
Europos
prieglobsčio paramos biuro
Administracinės
valdybos
veikloje
21.
Dalyvauti
Lietuvos
policijos
mokyklos
organizuojamuose
apskričių
vyriausiųjų
policijos
komisariatų
migracijos
padalinių
darbuotojų
mokymuose
Lietuvos
Respublikos
pilietybės
ir
užsieniečių teisinės padėties

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Dalyvauta
renginiuose
(skaičius) – 12

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2015 m.
I–IV
ketvirtis

Dalyvauta
renginiuose
(skaičius) – 3

Įgalioti Migracijos
departamento
valstybės
tarnautojai
Migracijos
departamento
skyriai

2015 m.
I–IV
ketvirtis

Dalyvauta
mokymuose
(skaičius) – 2

2015 m.
II ir IV
ketvirtis

Asignavimai
(Eur)

12
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

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

2015 m.
II ketvirtis

2015 m.
I–IV
ketvirtis

2015 m.
I–IV
ketvirtis

klausimais
22.
Dalyvauti
Lietuvos Dalyvauta
Respublikos
diplomatinių mokymuose
atstovybių ir konsulinių įstaigų (skaičius) – 1
darbuotojų
mokymuose
užsieniečių teisinės padėties ir
Lietuvos
Respublikos
pilietybės klausimais
23. Surengti Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos pareigūnų
mokymus
prieglobsčio
procedūros klausimais
24. Teikti apskričių vyriausiųjų
policijos
komisariatų
migracijos
padalinių
darbuotojams metodinę ir
praktinę pagalbą

Surengta mokymų
(skaičius) – 1

25.
Surengti
apskričių
vyriausiųjų
policijos
komisariatų
migracijos
padalinių
darbuotojams
1
dienos stažuotę Migracijos
departamente
26. Surengti metinius apskričių
vyriausiųjų
policijos
komisariatų
migracijos
padalinių vadovų pasitarimus

Surengta stažuočių
(skaičius) – 10

Imigracijos reikalų
skyrius
Pilietybės reikalų
skyrius
Užsieniečių reikalų
skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius

Surengta pasitarimų
(skaičius) – 5

Bendrųjų reikalų
skyrius

Suteikta
metodinė
pagalba (skaičius) –
2 apskritys

2015 m.
IV
ketvirtis

2015 m.
I–IV
ketvirtis

Asignavimai
(Eur)

13
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Bendrųjų reikalų
skyrius
Teisės ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius

2015 m.
IV
ketvirtis

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2015 m.
I–II
ketvirtis

veiklos klausimais Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio apskrityse
27. Atlikti viešuosius pirkimus Parengti dokumentai
dėl
Europos
Sąjungos dėl paslaugų pirkimo
struktūrinės paramos lėšomis
finansuojamo
projekto
„Elektroninių
migracijos
paslaugų Lietuvos Respublikos
piliečiams ir užsieniečiams
kūrimas“ parengimo paslaugų
pirkimo
28.
Įgyvendinti
Europos
pabėgėlių fondo 2013 m.
programos
finansuojamą
projektą
,,Prieglobsčio
suteikimo
Lietuvos
Respublikoje
procedūrų
gerinimas“

Parengta pažymų dėl
prieglobsčio
prašytojų
ir
paskelbta Migracijos
departamento
interneto svetainėje
(skaičius) – 6

Asignavimai
(Eur)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

29.
Įgyvendinti
Europos
pabėgėlių fondo 2013 m.
programos
finansuojamą
projektą
„Prieglobsčio
prašytojų teisų įgyvendinimo
užtikrinimas“

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Dalyvauta
mokymuose,
skirtuose
prieglobsčio srityje
dirbančių darbuotojų
kvalifikacijai
kelti
(skaičius) – 4

Atsakingi
vykdytojai
Bendrųjų reikalų
skyrius

Paskelbta
informacinių
pranešimų
apie
kilmės
šalis
Prieglobsčio reikalų
skyriaus
interneto
svetainėje (skaičius)
– 10

Prieglobsčio
reikalų skyrius

Suteikta vertimo į
(iš) netradicines (-ių)
kalbas (-ų) paslaugų
prieglobsčio
prašytojams
(skaičius) – 100

Prieglobsčio
reikalų skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius

Suteikta
antrinių
teisinių
paslaugų
prieglobsčio
prašytojams
(skaičius) – 170

Įvykdymo
terminas

2015 m.
I–II
ketvirtis

Asignavimai
(Eur)

15
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
I–II
ketvirtis

Migracijos Surengta mokymų
darbuotojų (skaičius) – 2

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
I–IV
ketvirtis

32.
Surengti
Migracijos Surengta
renginių
departamente atvirų durų dieną (skaičius) – 1

Bendrųjų reikalų
skyrius
Teisės ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius

2015 m.
III
ketvirtis

Įstaigos veiksmo pavadinimas
30. Įgyvendinant Europos
grąžinimo fondo 2013 metų
programą:
–
surengti
Migracijos
departamento darbuotojų anglų
kalbos mokymus Lietuvoje ir
stažuotes užsienyje;
–
stiprinti
Migracijos
departamento
darbuotojų
administracinius
gebėjimus
užsieniečių
išsiuntimo
ar
grąžinimo
klausimais
(1
tiriamasis vizitas į kilmės šalį)
31.
Surengti
departamento
mokymus

01-01-02

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Darbuotojų,
kurie
mokėsi anglų kalbos,
Lietuvoje (skaičius)
– 26 ir užsienyje
(skaičius) – 4

Organizuoti
Organizuoti vertimo paslaugų
kokybiškų vertimo teikimą
prieglobsčio
paslaugų
teikimą prašytojams pagal Migracijos
prieglobsčio
departamento
sudarytas
prašytojams
vertimo paslaugų teikimo
sutartis

Asignavimai
(Eur)

Darbuotojų,
kurie
vyko tiriamojo vizito
į
kilmės
šalį,
(skaičius) – 3

Visiškai užtikrintas
vertimo
paslaugų
teikimas
prieglobsčio
prašytojams

2015 m.
I–IV
ketvirtis

28.962

16
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-03

Organizuoti efektyvų
valstybės
garantuojamos
teisinės
pagalbos
teikimą prieglobsčio
prašytojams
Dalyvauti Europos
Sąjungos
įsteigtų
institucijų,
darbo
grupių,
komitetų,
susijusių su vizų,
imigracijos
ir
prieglobsčio
klausimais, veikloje

Organizuoti teisinių paslaugų
teikimą
prieglobsčio
prašytojams pagal Migracijos
departamento sudarytas teisinių
paslaugų teikimo sutartis

Sumokėti valstybės
nario
mokestį
Tarptautinei
migracijos
organizacijai
Tobulinti užsieniečių
registrą

Sumokėti
migracijos
kasmetinį
mokestį

01-01-04

01-01-05

01-01-06

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Visiškai užtikrintas
teisinių
paslaugų
teikimas
prieglobsčio
prašytojams

Dalyvauti Europos Sąjungos Dalyvauta
darbo
teisingumo ir vidaus reikalų grupių posėdžiuose
tarybai bei Europos Komisijai (skaičius) – 35
pavaldžių
darbo
grupių,
komitetų, susijusių su vizų,
imigracijos,
grąžinimo,
prieglobsčio, laisvo asmenų
judėjimo
ES
klausimais,
veikloje

Tarptautinei Laiku
sumokėtas
organizacijai mokestis
Lietuvos
nario Tarptautinei
migracijos
organizacijai
Atlikti Užsieniečių registro Laiku
atliktas
prieglobsčio
modulio Užsieniečių registro
programinės
įrangos prieglobsčio modulio
tobulinimą
programinės įrangos
tobulinimas
__________________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(Eur)

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2015 m.
I–IV
ketvirtis

37.940

Prieglobsčio
reikalų skyrius
Teisės ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius
Imigracijos reikalų
skyrius
Užsieniečių reikalų
skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
I–IV
ketvirtis

28.962

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
I ketvirtis

28.094

Bendrųjų reikalų
skyrius

2015 m.
II– IV
ketvirčiai

6.951

