PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro
2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1V-458
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2018–2020 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Priemonės
kodas
01.17.

01.17.01

01.17.01.01

01-01-01

Programos, programų tikslų,
Asignavimai
Proceso ir / ar indėlio
Įstaigos veiksmų pavadinimai
uždavinių ir priemonių pavadinimai
tūkst. eurų
rodiklis ir jo reikšmė
PROGRAMA „Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas“
Tikslas: įgyvendinti migracijos
politiką, gerinti užsieniečių teisinės
padėties ir Lietuvos Respublikos
1 658
pilietybės
klausimų
administravimą
Uždavinys: užtikrinti kokybiškų
migracijos paslaugų prieinamumą,
gerinant
užsieniečių
teisinės
1 658
padėties ir Lietuvos Respublikos
pilietybės
klausimų
administravimą
Priemonė: Įgyvendinti valstybės
1 524
1 veiksmas: užtikrinti teisės Parengta teisės aktų
politiką migracijos, pilietybės, vizų ir
aktų,
reglamentuojančių projektų ir pateikta
prieglobsčio srityse
administracinės
naštos derinti suinteresuotoms
asmenims
mažinimo, institucijoms, ne mažiau
užsieniečių teisinės padėties kaip, skaičius – 9
nustatymo procedūrą, projektų
parengimą.

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

MD prie
VRM

MD prie
VRM

2018 m.
gruodis

Teisės skyrius
(V. Juciūtė),
Prieglobsčio
skyrius
(V. Ostrovnoj),
Kontrolės
skyrius

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

2
veiksmas:
informuoti Parengti informaciniai
visuomenę apie pagrindines leidiniai
„2017
m.
migracijos tendencijas.
Migracijos metraštis“,
„Prieglobstis Lietuvoje
2017 m.“ ir paskelbti
Migracijos departamento
interneto svetainėje, ne
vėliau kaip, data

3
veiksmas:
optimizuoti
leidimų laikinai gyventi, nuolat
gyventi, Lietuvos Respublikos
vizų išdavimo procedūrą.

Įvykdymo
terminas

2018 m.
balandžio
30 d.

Vykdytojai
(L.
Leimontaitė),
Imigracijos
skyrius
(L. Voišnis)
Resursų
valdymo
skyrius
(R.
Mikučionienė),
Prieglobsčio
skyrius
(V. Ostrovnoj)

Parengta
informacija
apie
pusmečio
pagrindinius migracijos
rodiklius ir paskelbta
Migracijos departamento
interneto svetainėje, ne
vėliau kaip, data

2018 m.
sausis,
2018 m.
liepa

Resursų
valdymo
skyrius
(R.
Mikučionienė)

Pasirašytos
duomenų
gavimo sutartys su
Valstybine
mokesčių
inspekcija prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos, Valstybine
darbo inspekcija prie
Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos ir

2018 m.
gruodis

Teisės skyrius
(V. Juciūtė)

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

4 veiksmas: įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio
22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl
užsieniečių, kuriems reikia
prieglobsčio,
perkėlimo
į
Lietuvos
Respublikos
teritoriją“, užtikrinti perkeltinų
asmenų atranką ir perkėlimą.
5
veiksmas:
užtikrinti
Prieglobsčio skyriaus darbo
kokybės gerinimą.

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
darbo
ministerijos,
Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerija, ne vėliau
kaip, data
Vykdoma
perkeltinų
asmenų atranka ir jų
perkėlimas
per
nustatytus terminus, data

Parengtos informacijos
apie kilmės valstybę
paieškos ir informacijos
šaltinių
vertinimo
metodinės
rekomendacijos, data
Parengta laiko, skiriamo
prašymo
suteikti
prieglobstį nagrinėjimui,
apskaitos metodika ir
atlikta laiko, skiriamo
prašymo
suteikti
prieglobstį nagrinėjimui,
apskaita, data
Parengtos prieglobsčio
prašytojų
apklausų
technikos
metodinės
gairės, data

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

2018 m.
gruodis

Prieglobsčio
skyrius
(V. Ostrovnoj)

2018 m.
gruodis

2018 m.
birželis

2018 m.
gruodis

Prieglobsčio
skyrius
(V. Ostrovnoj)

Priemonės
kodas
01-01-02

01-01-03

01-01-04

01-01-05

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
Priemonė: Organizuoti kokybiškų
vertimo
paslaugų
teikimą
prieglobsčio prašytojams

Asignavimai
tūkst. eurų
40

Priemonė: Organizuoti efektyvų
valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos
teikimą
prieglobsčio
prašytojams

27

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

29

Priemonė: Dalyvauti tarptautinių
organizacijų ir fondų finansiniuose
instrumentuose, įgyvendinančiuose
vystomojo bendradarbiavimo veiklą
paramą
gaunančiose
šalyse

37

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
1
veiksmas:
užtikrinti Visiškai
užtikrintas
nenutrūkstamą
vertimo vertimo
paslaugų
paslaugų teikimą prieglobsčio teikimas
prieglobsčio
prašytojams.
prašytojams, data
Įstaigos veiksmų pavadinimai

1
veiksmas:
užtikrinti Visiškai
užtikrintas
nenutrūkstamą
teisinių teisinių
paslaugų
paslaugų teikimą prieglobsčio teikimas
prieglobsčio
prašytojams.
prašytojams, data

1
veiksmas:
užtikrinti Dalyvauta darbo grupių
Migracijos
departamento posėdžiuose, skaičius
darbuotojų dalyvavimą ES
įsteigtų
institucijų
darbo
grupių, komitetų, susijusių su
vizų, imigracijos ir prieglobsčio
klausimais, veikloje.

1 veiksmas: užtikrinti, kad būtų
sumokėtas nario mokestis
Tarptautinei
migracijos
organizacijai.

Sumokėtas
mokestis
Tarptautinei migracijos
organizacijai nustatytu
laiku, data

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

2018 m.
gruodis

Prieglobsčio
skyrius
(V. Ostrovnoj)

2018 m.
gruodis

Prieglobsčio
skyrius
(V. Ostrovnoj)

2018 m.
gruodis

2018 m.
kovas

Resursų
valdymo
skyrius
(R.
Mikučionienė),
Prieglobsčio
skyrius
(V. Ostrovnoj),
Kontrolės
skyrius
(L.
Leimontaitė),
Imigracijos
skyrius
(L. Voišnis)
Resursų
valdymo
skyrius
(R.
Mikučionienė)

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
prisidedant
prie
17
Darnaus
vystymosi tikslo įgyvendinimo

Asignavimai
tūkst. eurų

01-01-06

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

1

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

2018 m.
gruodis

Teisės skyrius
(V. Juciūtė),
Resursų
valdymo
skyrius
(R.
Mikučionienė,,
Imigracijos
skyrius
(L. Voišnis),
Kontrolės
skyrius
(L.
Leimontaitė)

1
veiksmas:
surengti Surengtas
susitikimas
Migracijos departamento ir nustatytu laiku, data
Ukrainos
valstybinės
migracijos tarnybos atstovų
susitikimą.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS 2018 METŲ PRIORITETINIAI DARBAI
Priemonės
kodas1

1

Prioritetinio darbo
Proceso ir / ar indėlio
Prioritetinių darbų pavadinimai
įgyvendinimo veiksmo
rodiklis ir jo reikšmė
pavadinimas
Nurodomas padalinys, jei prioritetiniai darbai pateikiami pagal padalinius
Gerinti interesantų aptarnavimo
1.
Vykdyti
asmenų Atliktas
asmenų
Migracijos departamente kokybę
pasitenkinimo
teikiamomis pasitenkinimo
paslaugomis vertinimą.
teikiamomis
paslaugomis vertinimas
(2018
m.
liepos–
Asignavimai
tūkst. eurų

Nurodomas asignavimų priemonės kodas (iš 2-jų lentelių). Jei priemonei asignavimai neišskirti, kodas nenurodomas.

Įvykdymo
terminas

2018 m.
gruodis

Vykdytojai
Resursų
valdymo skyrius
(R.
Mikučionienė)

Priemonės
kodas1

Prioritetinių darbų pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Prioritetinio darbo
įgyvendinimo veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

gruodžio mėn.)

Pagerinti migracijos srities paslaugų
kokybę, patobulinant šių paslaugų
teikimo procesus ir jų valdymą,
įdiegiant inovatyvią Lietuvos
migracijos informacinę sistemą.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 metų programos veiksmų plano
2.1.1.2 veiksmas.

2. Nustatyti vidaus procedūrą,
leidžiančią nuolat stebėti,
vertinti ir gerinti interesantų
aptarnavimo
Migracijos
departamente kokybę.

Parengtas ir pasirašytas
Migracijos departamento
direktoriaus įsakymas,
data

3. Parengti ir patvirtinti
Lietuvos
migracijos
informacinės
sistemos
sukūrimo ir diegimo techninę
specifikaciją

Parengta ir patvirtinta
Lietuvos
migracijos
informacinės sistemos
sukūrimo ir diegimo
techninė specifikacija,
ne vėliau kaip, data

4. Įvykdyti Lietuvos migracijos
informacinės
sistemos
sukūrimo ir diegimo paslaugų
viešąjį pirkimą.

Pasirašyta
migracijos
informacinės sistemos
sukūrimo ir diegimo
paslaugų
pirkimo
sutartis, ne vėliau kaip,
data

_____________________

2018 m.
liepa

2018 m.
rugpjūtis

2018 m.
gruodis

Resursų
valdymo skyrius
(R.
Mikučionienė)
Teisės skyrius
(V. Juciūtė)
Resursų
valdymo skyrius
(R.
Mikučionienė)

Resursų
valdymo skyrius
(R.
Mikučionienė)

