PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-618

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS
DEPARTAMENTO
MIGRACIJOS REIKALŲ SKYRIAUS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Viešojo saugumo ir
migracijos politikos departamento (toliau – departamentas) Migracijos reikalų skyrius (toliau –
skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko
potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras)
įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS
3. Skyriaus uždavinys yra padėti vidaus reikalų ministrui formuoti valstybės politiką migracijos
srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
4.1. vidaus reikalų ministro pavedimu rengia migracijos srities įstatymų projektus, aprobuoja,
prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame
papunktyje nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
4.2. organizuoja ir kontroliuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų migracijos srityje
rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose
įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu,
atlieka ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų
ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų parengtų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų
ministerijai pateiktų teisės aktų projektų migracijos srityje analizę ir teikia jų rengėjams
atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
4.3. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su
valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų
prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dalyvavimą
rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ir
kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymų, jų
įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
4.4. analizuoja valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo praktiką, migracijos procesų
valdymo ir administravimo sistemą, koordinuoja migracijos procesų reguliavimą, analizuoja

migracijos procesus ir organizuoja jų stebėseną, rengia ir teikia departamento direktoriui išvadas
dėl valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
4.5. koordinuoja valstybės politikos įgyvendinimą vizų srityje vidaus reikalų ministro valdymo
srities įstaigose;
4.6. prižiūri, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens dokumentų išdavimo srityje;
4.7. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais atvejais dalyvauja įgyvendinant
valstybės politiką Lietuvos Respublikos pilietybės srityje;
4.8. vertina ar dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo
srityse veikiančių įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos srityje
įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, analizuoja jų veiklos efektyvumą, vykdo jų
veiklą reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir
teikia departamento direktoriui atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
4.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų,
Europos Sąjungos teisės aktų migracijos srityje projektus;
4.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją migracijos
politikos klausimais.
5. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, atitinkamomis užsienio
valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;
5.2. vidaus reikalų ministro ir (arba) viceministro (toliau – ministerijos vadovybė) ar
departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministerijai ar departamentui
kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių
darbo grupių, komisijų veikloje, taip pat atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos
institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;
5.3. pagal kompetenciją ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja
ministerijos ar departamento gautus asmenų skundus ir prašymus;
5.4. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento
direktoriaus pavedimus.
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
6. Skyrius turi teisę:
6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų
ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų
dokumentus bei informaciją ir kreiptis kitos pagalbos, reikalingos skyriaus uždaviniui įgyvendinti
ir funkcijoms atlikti;
6.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų
ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal
darbo sutartis, suderinęs su jų vadovais, skyriaus uždaviniui įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
6.3. inicijuoti ir organizuoti taikomojo pobūdžio mokslinius tyrimus, konferencijas bei seminarus
valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo klausimais.
7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
8. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo
pavedimu ministerijos kancleris.
9. Skyriaus vedėjas:
9.1. atsako už tai, kad skyrius įgyvendintų jam pavestą uždavinį ir atliktų funkcijas;
9.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
9.3. atsiskaito už skyriaus veiklą departamento direktoriui;
9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas
pareigas, skatinimo, darbo pareigų pažeidimų ir (arba) tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo,
pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo
pareigas skyriuje konkursų komisijos darbe;
9.5. nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
9.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir
kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kitose valstybės ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose;
9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento
direktoriaus pavedimus.
10. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas eina skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės
aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

