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TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI
Pakeista leidimų laikinai gyventi išdavimo tvarka
Migracijos departamentas informuoja, kad 2018 m. liepos 1 d. priėmus įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
pakeitimus, keičiasi užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi ir pridedamų dokumentų
pateikimo procedūra.
Daugiau informacijos čia

Nuo šiol aukštos profesinės kvaliﬁkacijos darbuotojai gali naudotis „vieno langelio“ principu
2018 m. rugsėjo 28 d. įsigaliojo Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo (2005 m. spalio 12 d.
įsakymas Nr. 1V-329) pakeitimai, kuriais įtvirtintas „vieno langelio“ principo taikymas aukštos profesinės
kvaliﬁkacijos darbuotojams.
Įsigaliojus pakeitimams, užsienietis, pateikęs visus reikiamus dokumentus Migracijos departamentui, neturės
papildomai kreiptis į Lietuvos darbo biržą, kadangi visus dokumentus, reikalingus sprendimo priėmimui Lietuvos
darbo biržai persiųs Migracijos departamentas.
Daugiau informacijos čia

Patvirtinta Demograﬁjos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategija
2018 m. rugsėjo 20 d. LR Seimas patvirtino Demograﬁjos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m.
strategiją. Joje nustatyti pagrindiniai šalies demograﬁjos, migracijos ir integracijos politikos raidos tikslai, kryptys ir
siektini rodikliai.
Dokumente įtvirtinti trys tikslai, susiję su palankios aplinkos šeimai kūrimu, migracijos srautų valdymu ir vyresnio
amžiaus asmenų integravimusi į visuomenę.
Užtikrinant valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą numatoma skatinti grįžtamąją migraciją ir
proporcingą valstybės interesus atitinkantį užsienio šalių piliečių atvykimą, įgyvendinant pritraukimo, priėmimo,
integracijos ir ryšio palaikymo politiką.
Vyriausybei pasiūlyta iki gruodžio 1 d. patvirtinti šios strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, priimti
teisės aktus, reikalingus šiai strategijai įgyvendinti.
Daugiau informacijos čia

KVIEČIAME PASIDALINTI INFORMACJA
Jei turite aktualios informacijos apie migracijos ir integracijos procesus, norite pasidalinti savo darbais, naujiena
ar pranešti apie artėjantį renginį – susisiekite su projekto komanda žemiau nurodytais kontaktais arba
užpildykite formą interneto svetainėje.
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STATISTIKA
Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2017
Lietuvos statistikos departamentas pristato leidinįį Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2017. Teigiama, kad
2017 m. į Lietuvą imigravo 20,4 tūkst. žmonių, tai 206 (1 proc.) daugiau negu 2016 m. Imigravusių užsieniečių
padidėjo 4,3 tūkst. (1,7 karto). Dauguma į Lietuvą imigravusių užsieniečių buvo vyrai (84 proc.); 17 proc. imigravusių
užsieniečių sudarė 30-34 metų amžiaus asmenys.
Daugiau informacijos čia

Užsieniečių, perkeltų į Lietuvos Respubliką pagal prieglobsčio prašytojų perkėlimo programą,
statistika
Pabėgėlių priėmimo centras reguliariai skelbia statistinę informaciją apie užsieniečius, perkeltus į Lietuvos
Respubliką pagal prieglobsčio prašytojų perkėlimo programą.
2018 m. rugsėjo mėnesio duomenimis, pagal perkėlimo programą iš viso į Lietuvą perkelti 486 asmenys, iš jų 379
asmenys išvyko iš šalies. Šiuo metu 130 užsieniečių gyvena savivaldybėse, 18 – Pabėgėlių priėmimo centre.
Daugiau informacijos rasite čia

Prašymai suteikti prieglobstį ir priimti sprendimai: 2018 m.
Migracijos departamento Prieglobsčio skyrius skelbia, kad per 2018 m. rugsėjo mėnesį buvo priimtas 61 prašymas
suteikti prieglobstį LR. Šį mėnesį 2 asmenims buvo suteiktas pabėgėlio statusas, 1 asmeniui – papildoma apsauga.
6 prašymai – atmesti.
Primename, kad per pirmą šių metų pusmetį gauti 145 prašymai suteikti prieglobstį – 88 asmenims suteiktas
pabėgėlio statusas, 6 – papildoma apsauga.
Daugiau informacijos rasite čia
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