PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2019 m. liepos 12 d.
įsakymu Nr. 1V-631
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MIGRACIJOS POLITIKOS GRUPĖS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Migracijos politikos

grupė (toliau – Grupė) yra ministerijos administracijos padalinys.
2. Savo veikloje Grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento
dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat šiais
nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Grupės raštvedyba tvarkoma pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.
4. Grupės pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.
II SKYRIUS
GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Grupės uždavinys – padėti vidaus reikalų ministrui formuoti valstybės politiką migracijos
srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
6. Grupės funkcijos:
6.1. rengia migracijos srities įstatymų projektus, prireikus rengia ir Vyriausybei teikia šiame
papunktyje nurodytos srities Vyriausybės nutarimų projektus, taip pat prireikus rengia ir vidaus
reikalų ministrui teikia vidaus reikalų ministro įsakymų projektus;
6.2. organizuoja ir kontroliuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų migracijos srityje projektų
rengimą ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos
srityje įgyvendinimu;
6.3. nagrinėja ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su migracijos sritimi, projektus,
analizuoja pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą migracijos srityje ir teikia teisės aktų ar pasiūlymų
rengėjams, o prireikus ir vidaus reikalų ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau –
ministerijos vadovybė), dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
6.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo
srityse veikiančių įstaigų ir įmonių (toliau – ministerijai pavaldžios įstaigos), kurių veikla susijusiu
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su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės
aktus migracijos srityje;
6.5. analizuoja valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo praktiką, migracijos procesų
valdymo ir administravimo sistemą, teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl jos
tobulinimo;
6.6. organizuoja ir koordinuoja migracijos procesų stebėseną, analizuoja migracijos procesus,
rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas dėl valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo
ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
6.7. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su
valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų dalyvavimą rengiant
planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ir kontroliuoja
jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės
aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
6.8. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų, kurių veikla susijusi su
valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, analizuoja
jų veiklos efektyvumą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, kaip tobulinti jų valdymą;
6.9. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos vizų srityje įgyvendinimą ministerijai
pavaldžiose įstaigose;
6.10. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvos
Respublikoje kontrolės srityje įgyvendinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;
6.11. pagal kompetenciją prižiūri, kaip ministerijos pavaldžiose įstaigose įgyvendinama
valstybės politika asmens dokumentų išdavimo srityje;
6.12. padeda vidaus reikalų ministrui priimti sprendimus Lietuvos Respublikos pilietybės
įstatymo nustatytais atvejais;
6.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, ES
teisės aktų, susijusių su migracijos sritimi, projektus;
6.14. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES
institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
6.15. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių
institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba
atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse
organizacijose;
6.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, kitų valstybių
institucijomis ir įstaigomis klausimais, susijusiais su migracijos sritimi;
6.17. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus
ir rengia į juos atsakymus.
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III SKYRIUS
GRUPĖS TEISĖS
7. Grupė turi teisę:
7.1. gauti iš ministerijos administracinių padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus
reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentus ir informaciją, reikalingą
Grupės uždaviniui įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
7.2. suderinusi su ministerijos vadovybe, pasitelkti Grupės uždaviniui įgyvendinti ir funkcijoms
atlikti reikiamus konsultantus, kitų ministerijos administracinių padalinių darbuotojus, ekspertus,
specialistus.
8. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.
IV SKYRIUS
GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
9. Grupei vadovauja Grupės vadovas. Jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų
ministras.
10. Grupės vadovas:
10.1. atsako už tai, kad Grupė įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir jai
pavestas funkcijas;
10.2. organizuoja ir koordinuoja Grupės veiklą;
10.3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito už Grupės veiklą;
10.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į
kitas pareigas, jų skatinimo (premijavimo), pašalpų jiems skyrimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo
pradėjimo;
10.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
10.6. atstovauja arba paveda Grupės valstybės tarnautojui atstovauti Grupei ministerijos
administraciniuose padaliniuose, ministerijai pavaldžiose įstaigose, kitose institucijose ir įstaigose;
10.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo ministerijos vadovybės pavedimus;
10.8. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________

