PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-316
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr.1V-832 redakcija)
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas (kodas 01.17)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
17-01-01-01 Įgyvendinti
1.
Parengti teisės aktų projektus dėl: Parengta teisės aktų
Pagal
valstybės politiką
1.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
projektų (skaičius)
kompetenciją –
migracijos,
ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo
– 15.
pilietybės, vizų,
Nr. 1V-429 ,,Dėl Sprendimų dėl
Užsieniečių
prieglobsčio
užsieniečio įpareigojimo išvykti,
reikalų skyrius
srityse.
išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu
per Lietuvos Respublikos teritoriją
priėmimo ir jų vykdymo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo;
1.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
Prieglobsčio
ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo
reikalų skyrius
Nr. 1V-408 „Dėl Pabėgėlio kelionės
dokumento išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo;
1.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
Prieglobsčio
ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo
reikalų skyrius
Nr. 1V-361 „Dėl Užsieniečių prašymų
suteikti prieglobstį nagrinėjimo,
sprendimų priėmimo ir jų vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

3 568

2012 m.
II ketvirtis

2012 m.
I ketvirtis

2012 m.
I ketvirtis

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
pilietybės dokumentų rengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimo ,,Dėl
Užsieniečių registro įsteigimo ir nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo;

Pilietybės
reikalų skyrius

2012 m.
IV
ketvirtis

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

1.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo
Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos
ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi
Europos Bendrijoje užsieniečiams
išdavimo ir fiktyvios santuokos sudarymo,
fiktyvios registruotos partnerystės bei
fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo;
1.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d.
įsakymo Nr. 1V-280/V-109 „Dėl
Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos
išdavimo bei panaikinimo,
konsultavimosi, kelionių organizatorių ir
kelionių agentūrų akreditavimo ir
kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į
Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

Užsieniečių
reikalų skyrius

2012 m.
II ketvirtis

Užsieniečių
reikalų skyrius

2012 m.
II ketvirtis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. spalio 12 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, kad užsienietis
gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje, tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo;
1.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1037
„Dėl vizų režimo kruizinių laivų
keleiviams supaprastinimo“ pakeitimo;

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Imigracijos
reikalų skyrius

2012 m.
II ketvirtis

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius

2012 m.
III ketvirtis

Užsieniečių
reikalų skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

1.10. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo
įstatymo lydimųjų teisė aktų:

1.10.1. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m.
balandžio 20 d. nutarimo Nr. 436 „Dėl

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į
Lietuvos Respubliką, sąrašo sudarymo ir
tvarkymo
taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo“;
1.10.2. Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. spalio 12 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, kad užsienietis
gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje,
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“;
1.10.3. 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. įsakymo Nr. 1V280/V-109 „Dėl Dokumentų vizai gauti
pateikimo,
vizos
išdavimo
bei
panaikinimo, konsultavimosi, kelionių
organizatorių ir kelionių agentūrų
akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Imigracijos
reikalų skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

Užsieniečių
reikalų skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką
patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
pakeitimo” projektą;
1.10.4. 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 vykimo tranzitu
per Lietuvos Respublikos teritoriją
priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“;
2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos
pilietybės įstatymą, parengti šiuos teisės
aktų projektus:
2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl dokumentų (teisę atkurti
Lietuvos Respublikos pilietybę
patvirtinantis dokumentas ir lietuvių kilmę
patvirtinantis dokumentas) išdavimo
tvarkos patvirtinimo“;
2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458
,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo.

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užsieniečių
reikalų skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

Pilietybės
reikalų skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Bendrųjų
reikalų skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius

2012 m.
II ketvirtis
2012 m.
I ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 4.

Bendrųjų
reikalų skyrius

Parengta analitinių
pažymų (skaičius)
– 4.

Bendrųjų
reikalų skyrius
Bendrųjų
reikalų skyrius

Kas ketvirtį iki
tolesnio
mėn. 20 d.
Kas ketvirtį iki
tolesnio
mėn. 5 d.
2012 m.
I ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 80.

Bendrųjų
reikalų skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

Darbuotojų, kurie
mokėsi anglų kalbos
(skaičius):

Bendrųjų
reikalų skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

Parengti 2011 m. migracijos metraštį.
Parengti informacinį leidinį „Prieglobsčio
suteikimo procedūra Lietuvos
Respublikoje: 2011 m. metinė ataskaita.“
Apibendrinti 2011 m. ir 2012 m. I–III
ketvirčių Migracijos departamento bei
migracijos padalinių darbo ataskaitas.
Atlikti Migracijos departamento gautų
skundų analizę.
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d.
nutarimo Nr. 695 „Dėl Statistinės
informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo
patvirtinimo“ nuostatas.
Vykdyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d.
nutarimo 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“ nuostatas.
Įgyvendinant Europos grąžinimo fondo
2010 ir 2011 metų programas:
– surengti Migracijos departamento

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

darbuotojams anglų kalbos mokymus
Lietuvoje ir stažuotes užsienyje;
– stiprinti Migracijos departamento
darbuotojų administracinius gebėjimus
užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo
klausimais;

Lietuvoje – 26,
užsienyje – 4;
darbuotojų, kurie
dalyvavo
tarptautiniuose
mokymuose
(skaičius) – 8;

– tobulinti Užsieniečių registrą.

įsigyta stacionariųjų
kompiuterių su
programine įranga
(skaičius) – 20;
įsigyta tarnybinių
stočių (skaičius) – 1;

Įgyvendinti Europos pabėgėlių fondo
2010 m. programos finansuojamą projektą
„Gebėjimų kaupti, vertinti ir skleisti
informaciją apie kilmės šalis didinimas“.

parengta Užsieniečių
registro galimybių
studijų (skaičius) – 1.
Organizuota
konferencijų su
prieglobsčio
prašytojais dirbančių
institucijų atstovams
(skaičius) – 1;

parengta pažymų dėl
prieglobsčio
prašytojų (skaičius)
– 8.
Įgyvendinti Europos pabėgėlių fondo
Parengta pažymų dėl
2011 m. programos finansuojamą projektą prieglobsčio

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2012 m.
II–III ketvirčiai

Bendrųjų
reikalų skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

„Gebėjimų kaupti, vertinti ir skleisti
informaciją apie kilmės šalis didinimas“.

Įgyvendinti Europos pabėgėlių fondo
2011 m. programos finansuojamą projektą
„Prieglobsčio prašytojų teisių
įgyvendinimo užtikrinimas.“

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

prašytojų (skaičius)
– 16;
paskelbta
informacinių
pranešimų apie
kilmės šalis
Prieglobsčio reikalų
skyriaus interneto
svetainėje apie kilmės
šalis (skaičius) – 45.
Suteikta vertimo į / iš
netradicines (-ių)
kalbas (-ų) paslaugų
prieglobsčio
prašytojams
(skaičius) – 40;

Suteikta antrinių
teisinių paslaugų
prieglobsčio
prašytojams
(skaičius) – 70.
Įgyvendinti projektą ,,Lietuvos
Atlikta informacinių
Respublikos piliečių ir užsieniečių asmens sistemų kūrimo ir
dokumentų išdavimo ir kitų elektroninių
diegimo paslaugų
paslaugų kūrimas“.
viešųjų pirkimų
(skaičius) – 2;

Prieglobsčio
reikalų skyrius

Bendrųjų
reikalų skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

Prieglobsčio
reikalų skyrius

Bendrųjų
reikalų skyrius
Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Surengti VSAT prie VRM padalinių
darbuotojų mokymus Užsieniečių registro
Prieglobsčio modulio klausimais.

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

Surengta mokymų
(skaičius) – 1.

Informuoti Europos Komisiją apie ES
teisės aktų (pvz., direktyvų 2008/115/EB,
2004/38/EB) įgyvendinimą Lietuvoje,
atsakyti į Europos Komisijos
paklausimus.
Dalyvauti pasirengimo pirmininkauti ES
Tarybai renginiuose.

Dalyvauta
renginiuose (skaičius)
– 5.

Dalyvauti Europos migracijos tinklo
nacionalinio informacijos centro veikloje.

Dalyvauti Europos prieglobsčio paramos
biuro Administracinės valdybos veikloje.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos
Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos
Respublikos ir Baltarusijos Respublikos
pasienio gyventojų kelionių tvarkos
priemonių planą, patvirtintą Lietuvos

Parengta informacija
ir paskelbta
Migracijos
departamento
interneto svetainėje.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Prieglobsčio
reikalų skyrius,
Bendrųjų
reikalų skyrius
Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius
Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius
Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius
Užsieniečių
reikalų skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

2012 m.
I–IV ketvirčiai

2012 m.
I–IV ketvirčiai

2012 m.
I–IV ketvirčiai

2012 m.
I–IV ketvirčiai
2012 m.
I–IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. balandžio 29 d. įsakymu
Nr. 1V-327, likus mėnesiui iki Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos
Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl
Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos
Respublikos pasienio gyventojų kelionių
tvarkos įsigaliojimo paskelbti Migracijos
departamento interneto svetainėje
informaciją apie šio susitarimo teikiamas
galimybes.
Surengti teritorinių policijos įstaigų
migracijos padalinių darbuotojams
mokymus užsieniečių teisinės padėties ir
pilietybės klausimais.

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

Surengta mokymų
(skaičius) – 2.

Surengti Migracijos departamente naujų
darbuotojų, priimtų dirbti į teritorinių
policijos įstaigų migracijos padalinius,
1 d. mokymus užsieniečių teisinės
padėties ir pilietybės klausimais.

17-01-01-02 Organizuoti
kokybiškų vertimo
paslaugų teikimą

Teikti teritorinių policijos įstaigų
migracijos padalinių darbuotojams
metodinę pagalbą.
Organizuoti vertimo paslaugų teikimą
prieglobsčio prašytojams pagal Migracijos
departamento 2011 m. spalio 13 d.

Suteikta metodinė
pagalba (kartų
skaičius) – 12.
Gautų prašymų
suteikti vertimo
paslaugas ir suteiktų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius

2012 m.
II ir IV
ketvirčiai

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

Bendrųjų
reikalų skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

100

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

prieglobsčio
prašytojams.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

paslaugų teikimo sutartį Nr. (15/1-3) 6K478 su UAB ,,Vertimo namai“ ir 2011 m.
spalio 11 d. sutartį Nr. (15/1-3) 6K-479 su
UAB ,,Industry Service center“.

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

vertimo paslaugų
santykis (proc.) –
100.

Organizuoti vertėjams, dalyvaujantiems
prieglobsčio procedūroje, seminarą
vertimo specifikos prieglobsčio srityje,
klausimais.
17-01-01-03 Organizuoti
Organizuoti teisinių paslaugų teikimą
efektyvų valstybės prieglobsčio prašytojams pagal Migracijos
garantuojamos
departamento 2009 m. rugpjūčio 19 d.
teisinės pagalbos
pirminių teisinių paslaugų teikimo sutartį
teikimą
Nr. (15/6-12) 6K-403 ir 2009 m.
prieglobsčio
rugpjūčio 21 d. antrinių teisinių paslaugų
prašytojams.
teikimo sutartį Nr. (15/6-12) 6K-404 su
UAB „Teisė ir komunikacija“.
17-01-01-04 Dalyvauti ES
1. Dalyvauti Europos Sąjungos
Teisingumo ir
teisingumo ir vidaus reikalų tarybai bei
vidaus reikalų
Europos Komisijai pavaldžių darbo
tarybos darbo
grupių, susijusių su vizų, imigracijos ir
grupių, susijusių su prieglobsčio klausimais, veikloje.
vizų, imigracijos ir 2. Dalyvauti Migracijos tarnybų
prieglobsčio
generalinių direktorių tinklo (GDISC)
klausimais,
vykdomojoje Europos prieglobsčio
veikloje.
mokymo programoje.

Organizuota seminarų
(skaičius) – 1.

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

Gautų prašymų
suteikti valstybės
garantuojamą teisinę
pagalbą ir suteiktų
teisinės pagalbos
paslaugų santykis
(proc.) – 100.

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2012 m.
I–IV ketvirčiai

150

Dalyvauta darbo
grupių posėdžiuose
(skaičius) – 60.

2012 m.
I–IV ketvirčiai

50

17-01-01-05 Sumokėti valstybės
nario mokestį
Tarptautinei
migracijos

Sumokėta mokesčių
Tarptautinei
migracijos
organizacijai

Prieglobsčio
reikalų skyrius,
Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius,
Bendrųjų
reikalų skyrius
Bendrųjų
reikalų skyrius

2012 m.
IV ketvirtis

78

Sumokėti Tarptautinei migracijos
organizacijai Migracijos departamento
mokamą kasmetinį Lietuvos nario
mokestį.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

organizacijai.
17-01-01-06 Pirmininkauti ir
atstovauti ES
Tarybai
(pasirengimas
pirmininkauti ES
Tarybai 2013 m.).

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Pirmininkauti ir atstovauti ES Tarybai
(pasirengimas pirmininkauti ES Tarybai
2013 m. ).

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

(tūkst. Lt.) – 78.
Dalyvauta darbo
grupių posėdžiuose
(skaičius) – 15.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius,
Bendrųjų
reikalų skyrius

2012 m.
III–IV ketvirčiai

44

