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MIGRACIJOS DEPARTAMENTO NAUJIENOS

Vyriausybė pritarė VRM siūlymui dėl kvotų nustatymo dirbti atvykstantiems užsieniečiams
Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam Užsieniečių teisinės padėties
įstatymo ir jį lydinčių aktų pakeitimų projektui, kuriuo siūloma reglamentuoti kvotų nustatymą
Lietuvoje ketinantiems dirbti užsieniečiams, atvykstantiems iš trečiųjų šalių.
Daugiau informacijos čia
Užsieniečių prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi priimami nepriklausomai nuo jo
ketinamos deklaruoti gyvenamosios vietos
Migracijos departamentas informuoja, kad atsižvelgiant į išaugusį užsieniečių pateikiamų
prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi LR skaičių atskiruose migracijos, nuo š. m. balandžio 1
d. užsieniečių, teisėtai esančių LR teritorijoje, prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi gali būti
priimami nepriklausomai nuo užsieniečio ketinamos deklaruoti gyvenamosios vietos.
Daugiau informacijos čia

Migracijos departamentas stebi vizų išdavimo pakitimus
Migracijos departamento duomenimis, 2018 m. sumažėjo išduotų Šengeno vizų skaičius,
tačiau sparčiai augo išduodamų nacionalinių vizų skaičius.
Vertinant 2018 m. darbo pagrindu išduotų nacionalinių vizų skaičių, didžiausią srautą – net 89
procentus – sudaro užsieniečiai, kurie į Lietuvos Respubliką ketino vykti dirbti kaip darbuotojai,
turintys profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonominės
veiklos rūšis, sąrašą.
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

PRAŠYMAI SUTEIKTI PRIEGLOBSTĮ IR PRIIMTI SPRENDIMAI: 2019 M. KOVO MĖN. DUOMENYS
Migracijos departamento Prieglobsčio skyrius skelbia naujausius duomenis apie 2019 m. kovo mėn.
pateiktus prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus.
Daugiau informacijos čia

PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRO STATISTIKA: 2019 M. KOVO MĖN. DUOMENYS
Pabėgėlių priėmimo centras (RPPC) skelbia naujausią statistinę informaciją apie RPPC gyvenančius
prieglobsčio prašytojus ir jo gavėjus bei asmenis, tęsiančius integraciją savivaldybėse.
Daugiau informacijos čia

www.mipas.lt
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