PATVIRTINTA
Migracijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2020 m. gegužės6 d. įsakymu Nr. 3K-110
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS 01.17 „LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ MIGRACIJOS PROCESŲ
VALDYMAS“ ĮGYVENDINIMAS

Kodai

01.01

01-01-01

1

01.17.01 tikslas: Įgyvendinti migracijos politiką: gerinti užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos
pilietybės klausimų ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo administravimą, teikiamų Koordinatorius (-iai)
paslaugų kokybę
Asignavim
Proceso / Indėlio
Uždavinys / Priemonė
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai
Data
Vykdytojas (-jai)
1
ai
rodiklis
Koordinatorius – Migracijos
Uždavinys: Užtikrinti migracijos paslaugų kokybę ir prieinamumą, užsieniečių teisinės padėties, pilietybės departamento prie Lietuvos
klausimų ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų Lietuvos Respublikos piliečiams išdavimo Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Migracijos
administravimą
departamentas)
direktorė
Evelina Gudzinskaitė
Priemonė: Įgyvendinti valstybės 9 248
1 veiksmas: parengti būtinus teisės aktų
politiką migracijos, pilietybės,
projektus:
vizų ir prieglobsčio srityse
I–IV ketv.
Teisės skyriaus
1.1. dėl migracijos informacinės Parengta teisės aktų
projektų
per
vedėja
sistemos (MIGRIS) įgyvendinimo;
nustatytą terminą,
V. Juciūtė
dalis procentais, ne
Administravimo
mažiau kaip 100
skyriaus vedėja
proc.
R. Mikučionienė
Imigracijos
skyriaus vedėja
J. Gestautaitė

Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų

2

Kodai

01.17.01 tikslas: Įgyvendinti migracijos politiką: gerinti užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos
pilietybės klausimų ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo administravimą, teikiamų Koordinatorius (-iai)
paslaugų kokybę
Asignavim
Proceso / Indėlio
Uždavinys / Priemonė
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai
Data
Vykdytojas (-jai)
1
ai
rodiklis
Kontrolės
skyriaus vedėja
L. Leimontaitė
Prieglobsčio
skyriaus vedėjas
V. Ostrovnoj
Pilietybės
skyriaus vedėja
V. ZaborskaitėPetrikovė
pagal
kompetenciją
1.2. dėl Lietuvos Respublikos vidaus Parengtas teisės akto
II ketv.
Pilietybės
reikalų
ministro
ir
Lietuvos projektas ne vėliau
skyriaus vedėja
Respublikos užsienio reikalų ministro kaip, data
V. Zaborskaitė2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1VPetrikovė
200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės
Teisės skyriaus
kortelės ir paso išdavimo tvarkos
vedėja
aprašo“ pakeitimo (dėl Lietuvos
V. Juciūtė
Respublikos paso išdavimo ar keitimo
ypatingos skubos tvarka tą pačią darbo
dieną);
1.3. dėl užsieniečio prašymo dėl e. Parengtas teisės akto 2020-06-01
Teisės skyriaus
rezidento statuso suteikimo pateikimo, projektas ne vėliau
vedėja
nagrinėjimo, e. rezidento statuso kaip, data
V. Juciūtė
suteikimo ir panaikinimo, elektroninės
Kontrolės
atpažinties ir elektroninio parašo
skyriaus vedėja L.
priemonės išdavimo ir keitimo, išorės
Leimontaitė
paslaugų teikėjo pasirinkimo tvarkos
aprašo;
1.4. dėl Migracijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

Parengtas teisės akto
projektas ne vėliau

2020-12-01

Kancleris J.
Vidickas

3

Kodai

01.17.01 tikslas: Įgyvendinti migracijos politiką: gerinti užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos
pilietybės klausimų ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo administravimą, teikiamų Koordinatorius (-iai)
paslaugų kokybę
Asignavim
Proceso / Indėlio
Uždavinys / Priemonė
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai
Data
Vykdytojas (-jai)
1
ai
rodiklis
ministerijos direktoriaus 2017 m. kaip, data
Administravimo
kovo17 d. įsakymo Nr. 3K-41 „Dėl
skyriaus vedėja
Migracijos departamento prie Lietuvos
R. Mikučionienė
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teisės skyriaus
vidaus kontrolės aprašo patvirtinimo“
vedėja V. Juciūtė
pakeitimo
2 veiksmas: supažindinti visuomenę su
pagrindinėmis
migracijos
tendencijomis:
2.1. parengti informacinį leidinį „2019
- Parengtas
m. migracijos metraštis“;
informacinis leidinys,
ne vėliau kaip, data

2020-05-31

2.2. parengti informaciją apie 2019 m.
II ir 2020 m. I pusmečių pagrindinius
migracijos rodiklius Lietuvoje

2020-01-20;
2020-07-20

Parengta informacija,
ne vėliau kaip, data

Kancleris
J. Vidickas
Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
Kancleris
J. Vidickas

3 veiksmas: užtikrinti perkeltinų
asmenų
atranką
ir
perkėlimą,
įgyvendinant:
3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
- Ne vėliau kaip, data
2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628
„Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos
Respublikos teritoriją“;
3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
- Ne vėliau, kaip, data
2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr. 928
„Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos

2020-12-31

Prieglobsčio
skyriaus vedėjas
V. Ostrovnoj

2020-10-01

Pilietybės
skyriaus vedėja
V. ZaborskaitėPetrikovė

4

Kodai

01-01-02

01.17.01 tikslas: Įgyvendinti migracijos politiką: gerinti užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos
pilietybės klausimų ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo administravimą, teikiamų Koordinatorius (-iai)
paslaugų kokybę
Asignavim
Proceso / Indėlio
Uždavinys / Priemonė
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai
Data
Vykdytojas (-jai)
1
ai
rodiklis
Bolivaro Respublikos į Lietuvos
Respubliką“
4 veiksmas: parengti dokumentų,
- Parengtas
III ketv.
Pilietybės
pagrindžiančių teisę atkurti Lietuvos dokumentas,
ne
skyriaus vedėja
Respublikos
pilietybę,
vertinimo vėliau kaip, data
V. Zaborskaitėmetodiką
Petrikovė
5 veiksmas: įgyvendinti Lietuvos Sudarytas Lietuvoje
III ketv.
Direktoriaus
įsipareigojimus Jungtinėms Tautoms gyvenančių asmenų
pavaduotoja
dėl asmenų be pilietybės skaičiaus be pilietybės sąrašas
L. Voišnis
mažinimo
su pasiūlymais dėl jų
Pilietybės
statuso keitimo ir
skyriaus vedėja
galimais veiksmais
Virginija
ZaborskaitėPetrikovė
6 veiksmas: stiprinti bendradarbiavimą
- Sukurtas
kontaktų
I-II ketv.
Kontrolės
su
kompetentingomis
įstaigomis tinklas su Valstybės
skyriaus vedėja L.
užsieniečių kontrolės klausimais
sienos
apsaugos
Leimontaitė
tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos ir
Valstybine
darbo
inspekcija
prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
Priemonė: Organizuoti kokybiškų 40
1 veiksmas: užtikrinti nenutrūkstamą Gautų
prašymų
I–IV ketv.
Prieglobsčio
vertimo
paslaugų
teikimą
vertimo paslaugų teikimą prieglobsčio suteikti
skyriaus vedėjas
vertimo
prieglobsčio prašytojams
prašytojams
V. Ostrovnoj
paslaugas ir suteiktų
vertimo
paslaugų
santykis, proc., 100

5

Kodai

01-01-03

01.17.01 tikslas: Įgyvendinti migracijos politiką: gerinti užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos
pilietybės klausimų ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo administravimą, teikiamų Koordinatorius (-iai)
paslaugų kokybę
Asignavim
Proceso / Indėlio
Uždavinys / Priemonė
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai
Data
Vykdytojas (-jai)
1
ai
rodiklis
Priemonė: Organizuoti efektyvų
27
1 veiksmas: užtikrinti nenutrūkstamą Gautų
prašymų
Prieglobsčio
I–IV ketv.
teisinių paslaugų teikimą prieglobsčio suteikti
valstybės
skyriaus vedėjas
valstybės garantuojamos teisinės
prašytojams
garantuojamą teisinę
V. Ostrovnoj
pagalbos teikimą prieglobsčio
pagalbą
ir
suteiktų
prašytojams
teisinės
pagalbos
paslaugų
santykis,
proc., 100

01-01-04

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

29

01-01-05

Priemonė: Dalyvauti tarptautinių
organizacijų ir fondų finansiniuose
instrumentuose,
įgyvendinančiuose
vystomojo
bendradarbiavimo veiklą paramą
gaunančiose šalyse prisidedant
prie 17 Darnaus vystymosi tikslo
įgyvendinimo

37

01-01-06

Priemonė: Perduoti Lietuvos
patirtį ES Rytų partnerystės ir
kitoms
besivystančioms
valstybėms migracijos tarnybų
veiklos srityje (16 darnaus
vystymosi tikslas)

2

1 veiksmas: užtikrinti Migracijos
departamento valstybės tarnautojų
dalyvavimą ES įsteigtų institucijų darbo
grupių, komitetų, susijusių su vizų,
imigracijos ir prieglobsčio klausimais,
veikloje
1 veiksmas: sumokėti mokestį
Tarptautinei migracijos organizacijai

Dalyvauta
darbo
grupių posėdžiuose,
skaičius

I–IV ketv.

Teisės skyriaus
vedėja V. Juciūtė

Per nustatytą terminą,
data

I ketv.

Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė

1 veiksmas: surengti Migracijos
departamento ir Ukrainos valstybinės
migracijos tarnybos atstovų susitikimą

Surengtas susitikimas
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
Teisės skyriaus
vedėja V. Juciūtė
pagal
kompetenciją

6

Kodai

01-01-07

01.17.01 tikslas: Įgyvendinti migracijos politiką: gerinti užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos
pilietybės klausimų ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo administravimą, teikiamų Koordinatorius (-iai)
paslaugų kokybę
Asignavim
Proceso / Indėlio
Uždavinys / Priemonė
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai
Data
Vykdytojas (-jai)
1
ai
rodiklis
Priemonė:
Organizuoti
37
1 veiksmas: pasirašyti paslaugų
Pasirašyta paslaugų
2020-01-30
Prieglobsčio
prieglobsčio prašytojų alternatyvų
teikimo sutartį
teikimo sutartis, ne
skyriaus vedėjas
apgyvendinimą
vėliau kaip, data
V. Ostrovnoj
Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
2 veiksmas: užtikrinti sklandų Apgyvendinta
I–IV ketv.
Prieglobsčio
prieglobsčio prašytojų apgyvendinimą prieglobsčio
skyriaus vedėjas
numatytose vietose
prašytojų, ne mažiau
V. Ostrovnoj
kaip
30
Administravimo
apgyvendinimo vietų
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
II SKYRIUS
2020 METŲ ĮSTAIGOS PRIORITETINIAI DARBAI

Kodas /
Nr.
1.

Pagrindiniai darbai
Elektroninių paslaugų plėtra

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai
1 veiksmas: baigti įgyvendinti MIGRIS ir eMIGRIS
projektus

2 veiksmas: įgyvendinti e. rezidentas projektą:

Proceso / Indėlio
rodiklis
Į gamybinę aplinką
paleisti visi MIGRIS
ir
eMIGRIS
prieaugiai, ne vėliau
kaip, data

Koordinatorius (-iai)
Data
Vykdytojas (-jai)
2020-12-30
Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
Projekto
koordinatorius
J. Jezukevičius
Projekto
koordinatorius
R. Dagys
Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
Projekto
koordinatorius
J. Jezukevičius

7
Kodas /
Nr.

Pagrindiniai darbai

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio
rodiklis

2.1. sukurti vieningą interesų Lietuvoje turinčių Sukurtos techninės
užsieniečių registravimo įrankį (kodą)
galimybės
Užsieniečių registre /
MIGRIS, ne vėliau
kaip, data
2.2. sukurti galimybę užsieniečiams gauti Lietuvoje MIGRIS sukurtas e.
pripažįstamą e. parašo priemonę
rezidento
funkcionalumas, ne
vėliau kaip, data
3 veiksmas: sukurti kvotų skaičiavimo mechanizmą

2.

Klientams teikiamų paslaugų ir
aptarnavimo kokybės gerinimas

MIGRIS
sukurtas
įrankis,
leidžiantis
sekti
užsieniečių
kvotų išnaudojimą,
ne vėliau kaip, data

1 veiksmas: gerinti klientų aptarnavimo centrų
kokybę:
1,1. į naujas patalpas perkelti Migracijos departamento Skyrius
veiklą
Kauno skyrių
pradeda
naujose
patalpose, ne vėliau
kaip, data

Koordinatorius (-iai)
Data
Vykdytojas (-jai)
Projekto
koordinatorius
R. Dagys
2020-12-30
Projekto
koordinatorius
J. Jezukevičius
Projekto
koordinatorius
R. Dagys
2020-12-30
Projekto
koordinatorius
J. Jezukevičius
Projekto
koordinatorius
R. Dagys
2020-12-30
Projekto
koordinatorius
J. Jezukevičius
Projekto
koordinatorius
R. Dagys
Kontrolės
skyriaus vedėja
L. Leimontaitė
Imigracijos
skyriaus vedėja
J. Gestautaitė
Kancleris
J. Vidickas
2020-09-01
Kauno skyriaus
vedėja
V. Venclovienė
Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė

8
Kodas /
Nr.

Pagrindiniai darbai

Proceso / Indėlio
rodiklis
1.2. į naujas patalpas perkelti Migracijos departamento Skyrius
veiklą
Vilniaus skyrių
pradeda
naujose
patalpose, ne vėliau
kaip, data
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

1.3. į naujas patalpas perkelti Migracijos departamento Padaliniai
veiklą
nutolusias darbo vietas Trakuose ir Šalčininkuose
pradeda
naujose
patalpose, ne vėliau
kaip, data
2 veiksmas: surengti Migracijos departamento Surengti mokymai,
teritorinių skyrių darbuotojų mokymus klientų ne vėliau kaip, data
aptarnavimo leidimų gyventi, vizų, ES piliečiams ir
Lietuvos
Respublikos
piliečiams
išduodamų
dokumentų klausimais

3 veiksmas: išspręsti Lietuvos Respublikos piliečių Liepos mėnesį
eilių dėl pasų ir asmens tapatybės kortelių išdavimo išankstinio
klausimą
užsirašymo

be
į

Koordinatorius (-iai)
Data
Vykdytojas (-jai)
2020-12-30
Kancleris
J. Vidickas
Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
Teisės skyriaus
vedėja
V. Juciūtė
Vilniaus skyriaus
vedėjas
A. Gromovas
2020-08-01
Kancleris
J. Vidickas
Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
II ketv.
Administravimo
skyriaus vedėja
R. Mikučionienė
Imigracijos
skyriaus vedėja
J. Gestautaitė
Pilietybės
skyriaus vedėja
V. ZaborskaitėPetrikovė
Aptarnavimo
skyriaus vedėja
Ingrida LiberytėButkevičienė
pagal
kompetenciją
III-IV ketv.
Direktoriaus
pavaduotoja
L. Voišnis

9
Kodas /
Nr.

Pagrindiniai darbai

Proceso / Indėlio
rodiklis
Migracijos
departamento
teritorinius skyrius
atėjusių
Lietuvos
Respublikos piliečių
laukimo
eilėje
užsisakyti pasą ar
asmens
tapatybės
kortelę vidurkis – ne
ilgiau
kaip
30
minučių,
gruodžio
mėnesį – ne ilgiau
kaip 15 minučių
4 veiksmas: sukurti klientų aptarnavimo Migracijos Sukurta sistema, ne
departamente kokybės vertinimo rodiklių sistemą
vėliau kaip, data
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

_______________

Koordinatorius (-iai)
Data
Vykdytojas (-jai)

2020-09-01

Direktorė
E. Gudzinskaitė
Direktoriaus
pavaduotoja
L. Voišnis

