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Santrauka 

 

Studijos tikslas – apžvelgti Lietuvoje  taikomas draudimų atvykti užsieniečiams nustatymo taisykles bei  

įvertinti, kaip plačiai taikomi readmisijos susitarimai.  

Draudimas atvykti 

Draudimo atvykti taikymo kriterijai. Draudimus atvykti užsieniečiams nustato ir panaikina Migracijos 

departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas). 

Lietuvoje draudimai atvykti taikomi gana plačiai. 2011-2013 metais kasmet vidutiniškai buvo priimama 

apie 800 draudimų atvykti į Lietuvą, tačiau šiuo laikotarpiu uždrausta atvykti tik 15,3 proc. tuo pačiu 

laikotarpiu grąžintų užsieniečių. Draudimai atvykti į Lietuvą gali būti nustatomi įvairiais atvejais, iš esmės, 

visiems užsieniečiams, kurie pažeidžia atvykimo, buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje taisykles, taip 

pat tiems užsieniečiams, kurie kelia grėsmę valstybės saugumui ir viešajai tvarkai. Pagal Įstatymo 133 

straipsnio 2 dalį užsieniečiui, kuris savanoriškai išvyko iš Lietuvos Respublikos ir turi neįvykdytų prievolių 

Lietuvos Respublikai arba piktnaudžiauja savanoriško išvykimo iš Lietuvos Respublikos galimybe ar buvo 

išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką. Priimant sprendimą dėl 

uždraudimo atvykti ir dėl tokio draudimo trukmės, įvertinamos kiekvieno užsieniečio individualios 

aplinkybės (šeiminiai ryšiai, asmeninė būklė, padaryto pažeidimo pobūdis ir kt.). Priėmus draudimą atvykti 

į Lietuvą, perspėjimai dėl draudimo užsieniečiui atvykti ir apsigyventi įvedami ir į Šengeno informacinę 

sistemą, jeigu tenkinami Reglamento (Eb) Nr. 1987/2006 24 str. kriterijai. 

Draudimo atvykti panaikinimas. Draudimas atvykti į Lietuvą gali būti panaikintas ir užsienietis gali būti 

išbrauktas iš nacionalinio nepageidaujamų asmenų sąrašo pačiam užsieniečiui ar valstybinei institucijai 

pateikus motyvuotą prašymą. Draudimai atvykti į Lietuvą panaikinami gana dažnai, pvz., 2011-2013 

metais kasmet buvo panaikinami vidutiniškai apie 335 draudimai atvykti. Pagrindinė priežastis – Europos 

Sąjungos Tarybos sprendimai ar kiti pagal Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus privalomi tarptautinių 

organizacijų sprendimai, kurie nėra įgyvendinami Europos Sąjungos Tarybos sprendimais, dėl 

ankstesniuose sprendimuose nustatytų apribojimų tam tikriems asmenims vykti į Lietuvą arba keliauti per 

ją tranzitu panaikinimo.  

Apskundimas. Visi sprendimai dėl draudimo atvykti gali būti apskųsti Administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo. 

Konsultacijos. Lietuva konsultuojasi su kitomis Šengeno valstybėmis dėl asmenų, dėl kurių Šengeno 

informacinėje sistemoje yra pateiktas perspėjimas draudimo atvykti ir apsigyventi tikslu. Praktikoje yra 

pasitaikę keletas atvejų, kuomet leidimas gyventi užsieniečiu buvo išduotas, nors kita valstybė Šengeno 

informacinėje sistemoje buvo pateikusi tokį perspėjimą. Tokie leidimai gyventi buvo išduoti šeimos 

susijungimo atveju, siekiant išsaugoti šeimos vientisumą.  

Problemos. Ekspertai nurodo, kad sunkumų užtikrinant draudimų atvykti vykdymą kyla tuomet, kai 

užsienietis pakeičia asmens duomenis arba kelionės dokumentus, kai dėl transliteracijos jo duomenys 

įrašomi kitaip bei kuomet užsienietis neturi tapatybės dokumentų.  

Geroji praktika. Lietuvoje duomenys apie užsieniečius, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, kaupiami 

Užsieniečių registre. Lietuvos institucijos, kurios sprendžia vizų ir leidimų gyventi išdavimo klausimus, turi 

tiesioginį priėjimą prie užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, nacionalinio sąrašo ir gali iš karto 

patikrinti, ar besikreipiantis užsienietis nėra įrašytas į šį sąrašą.     

Readmisijos susitarimai 

Kontekstas. 2013 m. iš Lietuvos buvo išsiųsti 279 užsieniečiai. Daugiausia išsiųsta Gruzijos (62 proc.), 

Vietnamo (13 proc.), Rusijos (9 proc.) ir Baltarusijos (5 proc.) piliečių.  

ES readmisijos susitarimai. Lietuvos pateiktų readmisijos paraiškų skaičius nėra didelis, tačiau nuolat auga 

(2011 m. Lietuva pateikė 18 readmisijos paraiškų, 2012 m. – 107, 2013 m. – 150). Palyginus su 

išsiuntimais, 2013 m. iš Lietuvos buvo išsiųsti 279 asmenys – 49 proc. iš jų buvo perduoti pagal 

readmisijos susitarimus: 4 asmenys – į Rusijos Federaciją, 59 – tranzitu per Rusijos Federaciją ir 74 – į 

Gruziją. Lietuva, vykdydama ES readmisijos susitarimus su Rusijos Federacija ir Gruzija, su problemomis 

nesusiduria (2011-2013 m. buvo patenkinti 97 proc. Lietuvos readmisijos paraiškų).   

Dvišaliai readmisijos susitarimai. Lietuva turi pasirašiusi dvišalį susitarimą su Baltarusija dėl sienos teisinio 

režimo. Susitarime numatyta supaprastinta pasienyje aptiktų užsieniečių perdavimo į Baltarusiją 
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procedūra. 2013 m. pagal šį susitarimą Lietuva į Baltarusiją perdavė 11 užsieniečių. Dvišalis susitarimas 

su Kazachstanu yra pasirašytas, bet nėra įsigaliojęs.    

Reintegracija. Valstybė neskiria reintegracijos pagalbos pagal readmisiją perduotiems užsieniečiams. 

Tačiau tokią pagalbą gali teikti ne valstybinės organizacijos, panaudodamos Europos grąžinimo fondo 

lėšas, tačiau praktikoje tokių atvejų nebuvo. 
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1 skyrius. Draudimas atvykti 

 

1.1. Nacionalinės teisės normos, susijusios su draudimu atvykti: šio draudimo taikymo 

priežastys ir trečiųjų šalių piliečių, kuriems draudžiama atvykti, kategorijos 

K 1. Kokiais atvejais Lietuvoje taikomas draudimas atvykti? 

a) Draudimas atvykti automatiškai taikomas tuo atveju, kai užsienietis neįvykdė sprendimo dėl 

grąžinimo arba kai laikotarpis išvykti savanoriškai arba kai laikotarpis savanoriškai jam nebuvo 

suteiktas. 

 

Taip. Automatiškai uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką užsieniečiui, kurio atžvilgiu yra priimtas 

sprendimas dėl išsiuntimo po to, kai jis neįvykdė pareigos išvykti savanoriškai pagal sprendimą grąžinti, arba 

tuo atveju, kuomet užsieniečiui nesuteiktas laikotarpis ir galimybė savanoriškai išvykti iš Lietuvos 

Respublikos1.  

 

b) Draudimas atvykti automatiškai taikomas visais kitais sprendimo grąžinti atvejais negu pagal a). 

  

Ne. Be (a) punkte nurodytų atvejų, automatiškai uždraudžiama atvykti užsieniečiams, kurie, nors ir 

savanoriškai išvyko iš Lietuvos Respublikos, vykdydami sprendimą grąžinti, bet turi neįvykdytų prievolių 

Lietuvos Respublikai, arba kurie piktnaudžiauja savanoriško išvykimo iš Lietuvos Respublikos galimybe2.  

Sąvokos „neįvykdytos prievolės“ ir „piktnaudžiavimas savanorišku išvykimu“ nėra apibrėžtos įstatymu, todėl 

jos vertinamos kiekvienu konkrečiu atveju. „Prievole“ pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą laikomas 

teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą 

veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis 

įvykdytų savo pareigą3. Taigi neįvykdyta prievole Lietuvos Respublikai galėtų būti laikomos nesumokėtos 

baudos už administracinius teisės pažeidimus ar kitokie mokesčiai, taip pat neįvykdytos nepiniginio pobūdžio 

pareigos Lietuvos Respublikai. Piktnaudžiavimu savanorišku išvykimu galėtų būti laikomi atvejai, kai nuolatos 

ir tyčia pažeidžiamos teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, tačiau tie pažeidimai nėra tokie sunkūs, 

kad už juos būtų taikomas išsiuntimas (pvz., nuolatos išbūnama diena-dviem ilgiau nei leidžiama pagal 

bevizio režimo taisykles).    

 

c) Draudimas atvykti taikomas individualiai visais kitais sprendimo grąžinti atvejais negu pagal a).  

 

Ne. Priimant sprendimą dėl to, ar uždrausti konkrečiam užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, kiekviena 

situacija vertinama individualiai visais kitais atvejais, kurie nenurodyti ne tik (a), bet ir (b) punkte.  

K2 a. Kokias priežastis, dėl kurių gali būtų uždrausta atvykti, numato teisės aktai? Atsakydami į šį 

klausimą, nurodykite, ar nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtos priežastys apima išvardytas toliau 

pateiktoje 1.1 lentelėje. Paskutiniame stulpelyje prašome išsamiau paaiškinti, remiantis kokiais 

kriterijais / rodikliais nusprendžiama, ar atskirais atvejais atsižvelgti į tam tikras priežastis. 

 

Draudimai atvykti į Lietuvos Respubliką yra reglamentuojami pagal Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl 

užsieniečių teisinės padėties“ 133 straipsnį. 

 

133 straipsnis. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką 

                                       

1 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 str. 2 d. ir 126 str. 1 d. 
2 Tačiau šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė svarsto įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektą 

Nr. 14-580(3) (žr. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228945&p_fix=n&p_gov=n), kuriame siūloma šių 
dviejų atvejų atsisakyti. Jeigu tokiam projektui pritartų Lietuvos Respublikos Seimas, tada automatiškai uždraudžiama atvykti 
būtų tik šio klausimyno (a) punkte nurodytais atvejais, o atsakymas į (c) punkto klausimą būtų „Taip“. 

3 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6 knygos 1 straipsnis. 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228945&p_fix=n&p_gov=n
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1. Užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti vizą ar ji buvo panaikinta arba buvo atsisakyta išduoti leidimą 

gyventi ar jis buvo panaikintas ir kuris buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, įpareigotas išvykti, grąžintas į kilmės 

ar užsienio valstybę, bandė neteisėtai išvykti iš Lietuvos Respublikos arba išvyko iš jos, gali būti uždrausta 

atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 

2. Užsieniečiui, kuris savanoriškai išvyko iš Lietuvos Respublikos ir turi neįvykdytų prievolių Lietuvos Respublikai 

arba piktnaudžiauja savanoriško išvykimo iš Lietuvos Respublikos galimybe ar buvo išsiųstas iš Lietuvos 

Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 

.... 

3. Užsieniečiui gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jeigu jis gali 

kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. 

4. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą sudaro, tvarko ir duomenis iš 

šio sąrašo centrinei Šengeno informacinei sistemai teikia Migracijos departamentas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

5. Sprendimą uždrausti (neuždrausti) užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką priima Migracijos departamentas. 

 

Pagal įstatymo 128 straipsnio 1 dalį priimant įpareigojimą išvykti iš Lietuvos Respublikos, sprendimą grąžinti 

užsienietį į užsienio valstybę arba išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos, atsižvelgiama į jo: 

a) užsieniečio neteisėto buvimo Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitose Šengeno valstybėse trukmę ir priežastį; 

b) esamus šeiminius, socialinius, ekonominius ir kitus užsieniečio ryšius su Lietuvos Respublika; 

c) užsieniečiui pritaikytas administracinio poveikio priemones ir jų įvykdymą; 

d) priežastį, dėl kurios buvo atsisakyta suteikti prieglobstį ar jis buvo panaikintas, ir į tai, ar užsienietis 

piktnaudžiavo prieglobsčio procedūromis; 

e) tai, ar per pastaruosius vienerius metus iki sprendimo grąžinti priėmimo dienos užsienietis jau buvo grąžintas, 

neįleistas, išsiųstas ar neteisėtai išvyko; ar šiuo laikotarpiu buvo atsisakyta išduoti jam vizą ar ji buvo panaikinta. 

Kadangi draudimas atvykti seka po sprendimų įpareigoti išvykti, grąžinti arba išsiųsti, aukščiau nurodytos 

aplinkybės jau būna įvertintos prieš priimant draudimą atvykti.    

 

1.1 lentelė. Priežastys, dėl kurių taikomas draudimas atvykti 

Draudimo atvykti taikymo priežastys Taip/Ne Prašome pateikti informaciją apie 

kriterijus / rodiklius, naudojamus 

nustatyti, ar atskirais atvejais 

atsižvelgiama į tam tikras priežastis 

Pasislėpimo pavojus4 Ne  

 

Galiojančiame įstatyme „Dėl užsieniečių 

teisinės padėties“ šis kriterijus nėra 

akivaizdžiai įvardintas kaip pagrindas 

draudimui atvykti. 

Reikia pažymėti, kad šis kriterijus galėtų 

būti laikomas išvestiniu kriterijumi. 

Užsieniečiui draudimas atvykti į Lietuvos 

Respubliką gali būti taikomas tada, kai jis 

išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos, 

nesuteikus galimybės išvykti savo noru. O 

tai yra atvejai, kai užsienietis neteisėtai 

atvyko ir neteisėtai yra Lietuvos 

Respublikoje arba kai jis kelia grėsmę 

                                       

4 Kaip numato Grąžinimo direktyvos 11 (1) (a) straipsnis ir 7 (4) straipsnis. 
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valstybės saugumui ar viešajai tvarkai 

(įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 

punktai). Būtent tokiais atvejais laikoma, 

kad užsienietis gali pasislėpti. 

Taip pat šiuo metu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės svarstomame įstatymo „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo 
įstatymo projekte Nr. 14-580(3) 

pasislėpimo pavojaus kriterijus įvardijamas 
expresis verbis. Pagal projektą, 
užsieniečiui draudimas atvykti į Lietuvos 
Respubliką gali būti nustatomas tada, kai 
jis išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos, 
nesuteikus jam galimybės išvykti savo 
noru. Pagal projektą, kuomet yra 

pagrindas manyti, jog užsienietis gali 
pasislėpti, jam gali būti nesuteikiamas 

laikotarpis savanoriškai išvykti ir taikomas 
draudimas atvykti. Projekte taipogi 
pateikiamas sąrašas aplinkybių, kurios turi 
būti įvertinamos sprendžiant, ar užsienietis 

gali pasislėpti: 
1) užsienietis neturi asmens tapatybę 
patvirtinančio dokumento ir 
nebendradarbiauja, siekiant nustatyti jo 
asmens tapatybę ir (ar) pilietybę (atsisako 
pateikti apie save duomenis, teikia 
klaidinančią informaciją ir pan.); 

2) neturi gyvenamosios vietos Lietuvos 
Respublikoje arba nurodytu gyvenamosios 
vietos adresu nebūna (negyvena); 
3) neturi šeiminių ryšių su asmenimis, 
gyvenančiais Lietuvos Respublikoje, ar 
socialinių, ekonominių ar kitų ryšių su 

Lietuvos Respublika; 

4) neturi lėšų pragyventi Lietuvos 
Respublikoje; 
5) per nustatytą terminą neįvykdė 
įpareigojimo išvykti iš Lietuvos 
Respublikos arba savanoriškai neišvyko iš 
Lietuvos Respublikos per sprendime 

grąžinti jį į užsienio valstybę nustatytą 
terminą; 
6) nevykdo teismo sprendimu paskirtos 
alternatyvios sulaikymui priemonės; 
7) užsienietis, apgyvendintas Užsieniečių 
registracijos centre netaikant judėjimo 
laisvės apribojimų, pažeidė laikino 

išvykimo iš Užsieniečių registracijos centro 
tvarką; 
8) siekdamas išvengti baudžiamosios 

atsakomybės už neteisėtą valstybės sienos 
perėjimą, pateikė prašymą suteikti 
prieglobstį jo atžvilgiu pradėto ikiteisminio 
tyrimo laikotarpiu; 

9) užsieniečio buvimas Lietuvos 
Respublikoje gali kelti grėsmę valstybės 
saugumui ar viešajai tvarkai. 
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Trečiosios šalies pilietis kelia grėsmę 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar 
nacionaliniam saugumui5  

Taip Jei užsieniečio buvimas Lietuvos 

Respublikoje gresia valstybės saugumui 

arba viešajai tvarkai, jis Vilniaus 

apygardos administracinio teismo 

sprendimu išsiunčiamas iš Lietuvos 

Respublikos (išsiųstam užsieniečiui 

draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką 

taikomas automatiškai)6.  

Be to, įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės 

padėties“ nustatyta, kad esant tokiai 

aplinkybei užsieniečiui gali būti uždrausta 

atvykti į Lietuvos Respubliką ilgesniam nei 

5 metų laikotarpiui. 

Lietuvos Respublikos teisėje nėra 

konkretaus sąrašo kriterijų, kuriais 

vadovaujamasi sprendžiant, ar užsienietis 

gali kelti grėsmę valstybės saugumui. 

Grėsmės tikimybę vertina Lietuvos 

Respublikos valstybės saugumo 

departamentas, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo 

pagrindų įstatymu Nr. VIII-49 ir kitais jo 

veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Lietuvoje nėra kriterijų sąrašo ir atvejams, 
kai būtina įvertinti, ar Lietuvos 
Respublikoje aptiktas neteisėtai esantis 
užsienietis gali kelti grėsmę viešajai 

tvarkai. Grėsmės viešajai tvarkai tikimybę 
vertina Policijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos. Visgi policija šiuo atveju 
galėtų, taikant teisės analogiją, vadovautis 
Lietuvos policijos generalinio komisaro 
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-

979 patvirtintu Duomenų apie užsienietį 
tikrinimo, siekiant nustatyti, ar jo 
gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali 
grėsti viešajai tvarkai, ir išvados dėl 
grėsmės viešajai tvarkai rengimo tvarkos 
aprašu. Šiuo aprašu reglamentuojamais 

atvejais, vertinant užsieniečio keliamą 
grėsmę viešajai tvarkai, vadovaujamasi 
tokiais kriterijais:  
- užsienietis buvo nuteistas už sunkų ar 
labai sunkų nusikaltimą;  
- užsienietis buvo nuteistas už nusikaltimą, 
už kurį nubaustas ne mažesne kaip vienų 

metų laisvės atėmimo bausme;  
- užsieniečiui Lietuvos Respublikos 
organizuoto nusikalstamumo užkardymo 
įstatymo nustatyta tvarka taikomas 
oficialus perspėjimas arba teismo 
įpareigojimai;  
- užsienietis įtariamas padaręs sunkų ar 

labai sunkų nusikaltimą arba yra įrodymų, 

                                       
5 Kaip numato Grąžinimo direktyvos 11 (1) (a) straipsnis ir 7 (4) straipsnis. 
6 Įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 126 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 127 straipsnio ir 140(1) straipsnio 1 ir 2 dalis.  



Neteisėtų migrantų grąžinimas ir reintegracija:  
Draudimo atvykti politika ir readmisijos susitarimų taikymas Lietuvoje 

9 

 

kad jis ketina daryti tokius nusikaltimus; 

- užsieniečiui taikomos priverčiamosios 
medicinos priemonės, numatytos Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 98 

straipsnyje7; 

- užsienietis  ieškomas užsienio valstybės 

dėl nusikaltimo padarymo. 

 

Prašymas dėl teisėto buvimo buvo 
atmestas kaip akivaizdžiai nepagrįstas ar 
melagingas8 

Taip Pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 

padėties“ 133 straipsnio 1 dalį galima 

uždrausti atvykti užsieniečiui, kuriam buvo 

atsisakyta išduoti leidimą gyventi ar vizą. 

Nacionalinė viza neišduodama tuo atveju, 

jeigu užsienietis pateikia tikrovės 

neatitinkančius duomenis, suklastotus 

dokumentus (įstatymo 19 straipsnis). 

Leidimas gyventi neišduodamas, jeigu 

užsieniečio pateikti duomenys neatitinka 

tikrovės arba buvo pateikti neteisėtai įgyti 

ar suklastoti dokumentai (įstatymo 35 

straipsnio 1 dalies 2 punktas). Šengeno 

vizą atsisakoma išduoti 2009 m. liepos 13 

d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 810/2009, 

nustatančio Bendrijos vizų kodeksą, (Vizų 

kodekso) nustatytais atvejais, tarp kurių –

jeigu užsienietis kelia nelegalios migracijos 

riziką (Vizų kodekso 21 straipsnis).  

Priimant sprendimą uždrausti atvykti 

užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta 

suteikti prieglobstį, kurio prašymo suteikti 

prieglobstį buvo nutrauktas arba kuriam 

buvo panaikintas suteiktas prieglobstis ir 

kuris yra grąžinamas į užsienio valstybę, 

vertinamos priežastys, dėl kurių buvo 

atsisakyta suteikti prieglobstį arba jis buvo 

panaikintas, taip pat, ar užsienietis 

piktnaudžiavo prieglobsčio procedūromis.    

Nebuvo laikomasi sprendimo dėl grąžinimo9 Taip Jeigu užsienietis neišvyksta per jam 

suteiktą savanoriško išvykimo laikotarpį, 

jis yra išsiunčiamas. Tokiu atveju jam 

uždraudžiama atvykti į Lietuvos 

Respubliką. 

                                       
7 1) ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis; 2) stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo 

sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose; 3) stacionarinis stebėjimas sustiprinto stebėjimo sąlygomis 
specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose; 4) stacionarinis stebėjimas griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose 
psichikos sveikatos priežiūros įstaigose. 

8 Kaip numato Grąžinimo direktyvos 11 (1) (a) straipsnis ir 7 (4) straipsnis. 
9 Kaip numato Grąžinimo direktyvos 11 (1) (b) straipsnis. 
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Kita (prašome nurodyti, jeigu reikia, 
pridėkite eilučių) 

Atsisakyta išduoti vizą ar ji buvo panaikinta; 
buvo atsisakyta išduoti leidimą gyventi ar jis 

buvo panaikintas; užsienietis neįleistas į Lietuvos 
Respubliką, įpareigotas išvykti į kitą ES valstybę 
narę, kurioje turi teisę būti (pagal direktyvos 6 
straipsnio 2 dalį), grąžintas, bandė neteisėtai 
išvykti iš Lietuvos Respublikos arba išvyko iš jos 

Taip Visais šiais atvejais užsieniečiui gali būti 

uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką. 

Atsisakyti išduoti vizą ar leidimą gyventi 

galima dėl įvairių įstatyme „Dėl užsieniečių 

teisinės padėties“ nustatytų priežasčių, kai 

užsienietis netenkina šių dokumentų 

išdavimo sąlygų.  

Užsienietis buvo grąžintas į užsienio 
valstybę 

Taip Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl 

užsieniečių teisinės padėties“ 133 

straipsnio 1 dalį, užsieniečiui, kuris buvo 

grąžintas į užsienio valstybę, gali būti 

uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką ne 

ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 

Priimant sprendimą uždrausti atvykti 

užsieniečiui šiuo pagrindu, atsižvelgiama į: 

a) užsieniečio neteisėto buvimo Lietuvos 

Respublikoje ir (ar) kitose Šengeno 

valstybėse trukmę ir priežastį; 

b) esamus šeiminius, socialinius, 

ekonominius ir kitus užsieniečio ryšius su 

Lietuvos Respublika; 

c) užsieniečiui pritaikytas administracinio 

poveikio priemones ir jų įvykdymą; 

d) priežastį, dėl kurios buvo atsisakyta 

suteikti prieglobstį ar jis buvo panaikintas, 

ir į tai, ar užsienietis piktnaudžiavo 

prieglobsčio procedūromis; 

e) tai, ar per pastaruosius vienerius metus 

iki sprendimo grąžinti priėmimo dienos 

užsienietis jau buvo grąžintas, neįleistas, 

išsiųstas ar neteisėtai išvyko; ar šiuo 

laikotarpiu buvo atsisakyta išduoti jam 

vizą ar ji buvo panaikinta. 

Užsienietis savanoriškai išvyko iš Lietuvos 

Respublikos ir turi neįvykdytų prievolių 

Lietuvos Respublikai 

Taip Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl 

užsieniečių teisinės padėties“ 133 straipsnio 

2 dalį, užsieniečiui, kuris savanoriškai 

išvyko iš Lietuvos Respublikos ir turi 

neįvykdytų prievolių Lietuvos Respublikai 

uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką 

ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 

 

 

Užsienietis piktnaudžiauja savanoriško 

išvykimo iš Lietuvos Respublikos galimybe  

Taip Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl 

užsieniečių teisinės padėties“ 133 straipsnio 

2 dalį, užsieniečiui, kuris piktnaudžiauja 

savanoriško išvykimo iš Lietuvos 

Respublikos galimybe, uždraudžiama 

atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam 

kaip 5 metų laikotarpiui. 
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Užsienietis buvo išsiųstas iš Lietuvos 
Respublikos 

Taip Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl 

užsieniečių teisinės padėties“ 133 

straipsnio 2 dalį, užsieniečiui, kuris buvo 

išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, 

uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką 

ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 

Tarptautinių organizacijų sprendimai dėl 
politinių sankcijų taikymo asmenims 

Taip Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 639 

„Dėl politinių sankcijų, kuriomis 

draudžiama asmenims atvykti ar keliauti 

tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, 

įgyvendinimo“ 1.1 papunktį, apribojimus 

tam tikriems asmenims vykti į Lietuvos 

Respubliką arba keliauti per ją tranzitu 

nustatančiose Europos Sąjungos 

bendrosiose pozicijose ir sprendimuose 

arba kituose pagal Lietuvos Respublikos 

tarptautinius įsipareigojimus privalomuose 

tarptautinių organizacijų sprendimuose, 

kurie nėra įgyvendinami Europos Sąjungos 

bendrosiomis pozicijomis ir sprendimais 

(toliau vadinama – tarptautinių 

organizacijų sprendimai), nurodytiems 

asmenims draudžiama atvykti į Lietuvos 

Respublikos teritoriją ar vykti per ją 

tranzitu, išskyrus tarptautinių organizacijų 

sprendimuose nurodytas galimas nustatytų 

apribojimų taikymo išimtis. 

 

K2b. Ar yra koks nors nacionalinis pagrindas, pagal kurį Lietuva gali nuspręsti netaikyti draudimo 

atvykti? Atsakydami į šį klausimą, nurodykite, ar nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtos 

priežastys apima išvardytas toliau pateiktoje 1.2 lentelėje. Paskutiniame stulpelyje prašome 

išsamiau paaiškinti, remiantis kokiais kriterijais / rodikliais nusprendžiama, ar atskirais 

individualiais atvejais atsižvelgti į tam tikras priežastis. 

 

Lentelė 1.2. Priežastys, dėl kurių draudimas atvykti netaikomas 

Priežastys netaikyti draudimo atvykti Taip/Ne Prašome pateikti informaciją apie 

kriterijus / rodiklius, naudojamus 

nustatyti, ar atskirais atvejais 

atsižvelgiama į tam tikras priežastis 

Humanitarinės priežastys Taip Užsieniečiui, kuriam suteiktas savanoriško 

išvykimo laikotarpis arba kuris turi teisę vykti 

į kitą ES valstybę narę, neuždraudžiama 

atvykti, jeigu užsienietis pateikia 

dokumentus, patvirtinančius, kad jis laiku 

neišvyko iš Lietuvos Respublikos dėl 

asmeninės priežasties, kurios jis negalėjo 
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paveikti, ar dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure)10. 

Teisė į šeimos gyvenimą (EŽTK 8 

straipsnis) 

Taip Teisė į šeimos gyvenimą nėra tiesiogiai 

įvardinta kaip draudimo atvykti netaikymo 

pagrindas. Tačiau į šeimos gyvenimo 

aplinkybes atsižvelgiama visada, tiek 

sprendžiant dėl uždraudimo atvykti į 

Lietuvos Respubliką, tiek priimant 

sprendimą grąžinti ar išsiųsti užsienietį. 

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 

128 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, 

kad  priimant įpareigojimą išvykti į kitą  ES 

valstybę narę, sprendimą grąžinti arba 

išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos, 

atsižvelgiama į užsieniečio šeiminius ryšius 

su asmenimis, gyvenančiais Lietuvos 

Respublikoje. 

Susijusios su sveikata Taip Užsieniečiui, kuriam suteiktas savanoriško 

išvykimo laikotarpis arba kuris turi teisę 

vykti į kitą ES valstybę narę, 

neuždraudžiama atvykti, jeigu užsienietis 

pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad 

jis laiku neišvyko iš Lietuvos Respublikos 

dėl ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo 

ar organizmo būklės11. Be to, pagal 

įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 

128 straipsnio 2 dalies 3 punktą užsieniečio 

išsiuntimas sustabdomas, jeigu užsieniečiui 

reikia suteikti būtinąją medicinos pagalbą, 

kurios suteikimo reikalingumą patvirtina 

sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų 

konsultacinė komisija. 

Neatsargumas Taip Užsieniečiui, kuris pirmą kartą (per metus) 

buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, 

neuždraudžiama atvykti, jeigu jis buvo 

neįleistas dėl veiksmų, padarytų dėl 

neatsargumo (nenumatė, kad gali kilti 

tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas 

numatyti), pvz., nepateikė galiojančios 

Šengeno vizos ar kito galiojančio 

dokumento, leidžiančio kirsti sieną. Taip pat 

neuždraudžiama atvykti grąžinamam 

užsieniečiui, jeigu jis dėl nepakankamo 

rūpestingumo ar neatsargumo neteisėtai 

Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitose Šengeno 

valstybėse buvo ne ilgiau kaip 30 dienų12. 

Savanoriškas grįžimas, padedant Taip Užsieniečiui, kuriam atsisakyta suteikti 

                                       
10 Migracijos departamento direktoriaus 2014-04-14 įsakymas Nr. 3K-33 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant ar 

sutrumpinant draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką laikotarpį arba išbraukiant duomenis apie užsienietį iš 
Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo, vertinimo tvarkos patvirtinimo“.  

11 Ibid. 
12 Ibid.  
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tarptautinei ar nevyriausybinei 

organizacijai  

prieglobstį ar kurio prieglobsčio prašymo 

nagrinėjimas nutrauktas ir kuris grąžinamas 

savo noru, padedant tarptautinei ar 

nevyriausybinei organizacijai, 

neuždraudžiama atvykti į Lietuvos 

Respubliką (nebent būtų nustatyta 

papildomų, sunkinančių aplinkybių)13. 

Geriausi vaiko interesai Taip Nepilnamečiam užsieniečiui gali būti 

uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką tik 

ypatingais atvejais, įvertinus geriausius 

vaiko interesus14. 

 

K3. Prašome trumpai apžvelgti trečiųjų šalių piliečių, kuriems gali būti draudžiama atvykti, 

kategorijas, užpildydami toliau esančią 1.3 lentelę. 

 

1.3 lentelė. Trečiųjų šalių piliečių, kuriems gali būti draudžiama atvykti, kategorijos 

Trečiųjų šalių piliečių, kuriems gali būti 

draudžiama atvykti, kategorijos15 

Savanoriškai 

sutinkantys su 

grąžinimo sprendimu  

(Taip / Ne) 

Nebendradarbiaujantys, 

priėmus sprendimą 

grąžinti  

(Taip / Ne) 

Trečiųjų šalių piliečiai, neteisėtai esantys 

valstybės narės teritorijoje (įskaitant tuos, 

kurių teisę apsigyventi patvirtinančio 

dokumento / vizos galiojimo laikas baigėsi, 

tarptautinės apsaugos prašytojus, kuriems 

buvo atsakyta, trečiųjų šalių piliečius, 

patekusius į teritoriją nelegaliai) 

Taip Taip 

Trečiųjų šalių piliečiai, kuriuos buvo 

atsisakyta įsileisti pagal Šengeno sienų 

kodekso 13 straipsnį 

Taip. Šiems  asmenims gali būti uždrausta atvykti į 

Lietuvos Respubliką, bet dėl jų sprendimas grąžinti 

nepriimamas (jie išvis neįleidžiami į šalies teritoriją). 

Trečiųjų šalių piliečiai, kuriuos 

kompetentingos institucijos suėmė ar sulaikė 

dėl neteisėto išorinės valstybės narės sienos 

kirtimo sausuma, jūra ar oru ir kurie nėra 

gavę leidimo ar teisės būti toje valstybėje 

narėje 

Taip, bet ypatingai  

retais (teoriniais) 

atvejais.  

Užsieniečiui, kuris 

neteisėtai atvyko į 

Lietuvos Respubliką ar 

neteisėtai joje yra, 

priimamas sprendimas 

išsiųsti, o  sprendimas 

grąžinti gali būti 

priimamas tik dėl tų 

užsieniečių, kurie yra 

pažeidžiami asmenys 

arba prieglobsčio 

Taip 

                                       
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 Remiantis Grąžinimo direktyvos 2 straipsniu. 
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prašytojai ir kurie 

sutinka savanoriškai 

grįžti, padedant 

tarptautinei ar 

nevyriausybinei 

organizacijai. Tokiems 

užsieniečiams paprastai 

neuždraudžiama atvykti 

į Lietuvos Respubliką.  

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie yra grąžinami, 

vykdant baudžiamosios teisės sankciją, arba 

jų grąžinimas yra baudžiamosios teisės 

sankcijos taikymo pasekmė 

Netaikoma. Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje 

tokios sankcijos nėra. 

Kita (prašome nurodyti, jeigu reikia, pridėkite 

eilučių) 

Užsieniečiai, dėl kurių sprendimą išsiųsti priėmė 

kita ES valstybė narė, kai šį sprendimą pripažįsta 

Lietuvos Respublika pagal 2001 m. gegužės 28 d. 

Tarybos direktyvą 2001/40/EB dėl abipusio 

sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo 

pripažinimo  

Netaikoma Taip.  

 

K4. Nurodykite teritoriją, kurioje Jūsų valstybė narė taiko draudimą atvykti, t. y. ar jis galioja visoje 

ES teritorijoje, ar tik valstybės narės teritorijoje? Jei draudimas atvykti taikomas abiem atvejais, taip 

ir nurodykite. 

Draudimais atvykti užsieniečiams uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją. Tačiau, jeigu 

tenkinamos 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl 

antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo 24 straipsnio 

sąlygos16, priimant sprendimą uždrausti atvykti į Lietuvos Respubliką, kartu priimamas sprendimas įtraukti 

įspėjimą dėl užsieniečio neįsileidimo į Šengeno informacinę sistemą. Tokiu atveju Lietuvos sprendimas galioja 

visose Šengeno valstybėse. 

  

K 5. Kuri institucija (-os) Lietuvoje sprendžia, ar drausti atvykti tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurių 

atžvilgiu priimtas sprendimas grąžinti? Prašome nurodyti, ar tai yra, pavyzdžiui, policija, pasienis, 

imigracijos tarnyba, už prieglobstį atsakinga agentūra, kt. 

Visus sprendimus dėl uždraudimo atvykti ar tokio draudimo panaikinimo, jo termino sutrumpinimo priima 
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Su prašymais Migracijos 
departamentui uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką pagal kompetenciją gali kreiptis17: 

                                       
16 „2. Perspėjimas įvedamas, kai 1 dalyje nurodytas sprendimas grindžiamas grėsme viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui, kuri gali kilti dėl trečiosios šalies piliečio buvimo valstybės narės teritorijoje. Tokia padėtis susidaro 
pirmiausia tuomet, kai: 

a) trečiosios šalies pilietis yra nuteistas valstybėje narėje už nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama ne mažesne kaip vienerių 
metų laisvės atėmimo bausme; 

b) yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies pilietis yra padaręs sunkias nusikalstamas veikas, arba yra aiškių 
įrodymų, kad jis ketina tokias nusikalstamas veikas padaryti valstybės narės teritorijoje. 

3. Perspėjimas taip pat gali būti įvestas, kai 1 dalyje nurodytas sprendimas grindžiamas tuo, kad trečiosios šalies piliečiui buvo 
taikyta tokia priemonė kaip išsiuntimas ar atsisakymas leisti atvykti, kuri nebuvo atšaukta ar sustabdyta ir apima arba taikoma kartu 
su neįleidimu atvykus, o atitinkamais atvejais – draudimu apsigyventi – remiantis tuo, kad buvo nesilaikoma nacionalinių teisės 
aktų, reglamentuojančių trečiųjų šalių piliečių atvykimą ar apsigyvenimą.“ 
17 Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 436, 9 punktas. 
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1) Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos; 

2) Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir jos struktūriniai padaliniai; 
3) Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; 
4) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos; 

5) Valstybės saugumo departamentas;  
6) Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos 
užsienyje; 
7) Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos; 
8) Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos; 
9) Specialiųjų tyrimų tarnyba; 
10) Lietuvos Respublikos teismai. 

 

1.2. Praktinis draudimo atvykti taikymas 

K6. Kas praneša trečiųjų šalių piliečiams apie draudimą atvykti ir kaip ši informacija perduodama? 

Prašome detalizuoti. 

Apie draudimą atvykti užsieniečiai informuojami žodžiu, raštu arba įteikiant sprendimo uždrausti atvykti 

kopiją. Pvz., sprendime dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos nurodomas laikas, kurį užsieniečiui 

draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką. Sprendimą dėl užsieniečio išsiuntimo vykdanti įstaiga (teritorinė 

policijos įstaiga arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos struktūrinis 

padalinys) supažindina užsienietį jam suprantama kalba su priimtu sprendimu dėl jo išsiuntimo. Šiame 

sprendime privalo pasirašyti užsienietis, užsienietį su sprendimu supažindinęs valstybės tarnautojas ir 

vertėjas, jeigu jis dalyvavo. Jeigu užsienietis, susipažinęs su sprendimu, atsisako pasirašyti, šį faktą savo 

parašais turi patvirtinti ne mažiau kaip du šiame supažindinime dalyvavę valstybės tarnautojai. Sprendime 

taip pat nurodoma atsisakymo pasirašyti priežastis. 

 

K7. Ar trečiųjų šalių piliečiai, kuriems buvo pritaikytas draudimas atvykti, turi galimybę apskųsti 

sprendimą? (Taip / Ne) Nurodykite, ar tai nustato nacionalinė teisė (pateikite  nacionalinių teisės 

aktų ir nuostatų nuorodas), ir įvardykite susijusią apeliacinę instanciją. 

Taip. Pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 136 straipsnį visi sprendimai, priimti dėl užsieniečių 
teisinės padėties, gali būti skundžiami administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos: 

 
„136 straipsnis. Sprendimo apskundimo teisė 

Sprendimai, priimti pagal šį Įstatymą, gali būti skundžiami šio Įstatymo ir Administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka. 
138 straipsnis. Skundo padavimo terminas 
Užsienietis skundą dėl sprendimo, priimto pagal šį Įstatymą, gali paduoti atitinkamam apygardos 
administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.” 

 
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 19 straipsnio 1 dalį ir 35 straipsnį skundai dėl 

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priimamų sprendimų pateikiami Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui. Jeigu užsieniečiai nesutinka su šio teismo sprendimais, jie juos gali skųsti 
apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.  

 

 

K8. Prašome nurodyti, kokiais atvejais Lietuvoje draudimas atvykti gali būti panaikintas arba 

sustabdytas, išvardykite trečiųjų šalių piliečių, kuriems gali būti panaikintas / sustabdytas 

draudimas atvykti, kategorijas ir paaiškinkite aplinkybes ar priežastis, užpildydami toliau pateiktą 

1.4 lentelę 

Pagal Lietuvos teisę, bet kuris užsienietis gali pateikti Migracijos departamentui motyvuotą prašymą išbraukti jo 

duomenis iš asmenų, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo (toliau – 
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nepageidaujamų asmenų sąrašas), t.y. panaikinti draudimą atvykti18. Nagrinėjant užsieniečio prašymą panaikinti 

draudimą atvykti, vadovaujamasi tokiais pačiais kriterijais, kuriais vadovaujamasi priimant sprendimą uždrausti 
atvykti, ir įvertinamos naujai paaiškėjusios aplinkybės19. Motyvuotą rašyti siūlymą išbraukti duomenis apie 
užsienietį iš nepageidaujamų asmenų sąrašo taip pat gali pateikti valstybės institucijos arba įstaigos. 
 

Nagrinėjant tokį prašymą, įvertinamos šiame prašyme nurodytos priežastys ir motyvai, dėl kurių užsieniečio 
duomenys turėtų būti išbraukti iš nepageidaujamų asmenų sąrašo, taip pat kitas nurodytas aplinkybes. Jeigu 
paaiškėja aplinkybės (buvusios sprendimo uždrausti užsieniečiui atvykti priėmimo metu arba naujai atsiradusios), 
kurios nebuvo vertinamos priimant sprendimą uždrausti atvykti, tai pakartotinai svarstomas draudimo atvykti 
laikotarpio nustatymo klausimas ir priimamas vienas iš šių sprendimų: 
a) nesutrumpinti draudimo atvykti laikotarpio ar neišbraukti užsieniečio duomenų iš nepageidaujamų asmenų 
sąrašo, jeigu, įvertinus naujai paaiškėjusias aplinkybes, nustatomas toks pat draudimo atvykti laikotarpis, koks 

jau yra nustatytas; 
b) sutrumpinti draudimo atvykti laikotarpį, jeigu, įvertinus naujai paaiškėjusias aplinkybes, nustatomas 
trumpesnis draudimo užsieniečiui atvykti laikotarpis, nei jau nustatytas, ir jis dar nėra pasibaigęs (jau nustatytas 
draudimo atvykti laikotarpis sutrumpinamas iki naujai nustatytojo); 
c) išbraukti duomenis apie užsienietį iš nepageidaujamų asmenų sąrašo, jeigu, įvertinus naujai paaiškėjusias 
aplinkybes, nustatoma, kad išnyko pagrindas drausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką arba kad dėl šių 

aplinkybių užsieniečiui neuždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, arba nustatomas trumpesnis draudimo 
atvykti laikotarpis, nei jau nustatyta, ir jis jau yra pasibaigęs. 
 
Lietuvos Respublikoje galimybė sustabdyti draudimo atvykti galiojimą nenumatyta. 

 

1.4 lentelė. Draudimo atvykti panaikinimas ir sustabdymas  

Trečiųjų šalių piliečių, kuriems gali 

būti netaikomas draudimas atvykti, 

kategorijos 

Draudimas atvykti gali būti 

panaikintas / sustabdytas 

(Taip / Ne) 

Jeigu „taip“, pateikite 

informaciją apie 

taikytus kriterijus / 

rodiklius 

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie gali 

įrodyti, kad jie išvyko iš valstybės 

narės teritorijos visiškai sutikdami 

su sprendimu dėl grąžinimo 

Ne. Toks kriterijus nenumatytas, 

tačiau ši aplinkybė vertinama dar 

prieš uždraudžiant užsieniečiui 

atvykti į Lietuvos Respubliką.  

Sprendimas uždrausti atvykti 

priimamas, gavus informaciją, kad 

užsienietis išvyko savanoriškai, 

tada ir sprendžiama dėl draudimo 

atvykti.  

Be to, konkrečiu atveju ji gali 

turėti įtakos ir priimant sprendimą 

dėl draudimo atvykti panaikinimo. 

 

                                       
18 Žr. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 436, 16 punkto 1 papunktį. 
19 Migracijos departamento direktoriaus 2014-04-14 įsakymas Nr. 3K-33 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant ar 

sutrumpinant draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką laikotarpį arba išbraukiant duomenis apie užsienietį iš 
Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo, vertinimo tvarkos patvirtinimo“. 
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Nukentėjusieji nuo prekybos 

žmonėmis, gavę leidimą gyventi 

pagal Tarybos direktyvą 

2004/81/EB (jeigu jie nekelia 

grėsmės viešajai tvarkai, 

visuomenės saugumui ar 

nacionaliniam saugumui) 

Netaikoma. Jeigu aukos nelieka 

neteisėtai Lietuvos Respublikoje po 
to, kai baigia galioti joms pagal 
direktyvą 2004/81/EB išduotas 

leidimas gyventi, joms 
neuždraudžiama atvykti. 
 

Šiuo metu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 
svarstomame įstatymo 
„Dėl užsieniečių teisinės 

padėties“ pakeitimo 
įstatymo projekte Nr. 14-
580(3) šis atvejis 
išskiriamas specialiai: 

„Draudimas atvykti į 

Lietuvos Respubliką 

netaikomas užsieniečiui, 

kuris buvo išsiųstas iš 

Lietuvos Respublikos dėl 

to, kad per nustatytą 

terminą neįvykdė 

įpareigojimo išvykti iš 

Lietuvos Respublikos arba 

savanoriškai neišvyko iš 

Lietuvos Respublikos per 

sprendime grąžinti jį į 

užsienio valstybę nustatytą 

terminą, jeigu jam buvo 

išduotas leidimas laikinai 

gyventi šio Įstatymo 40 

straipsnio 1 dalies 12 

punkte nustatytu pagrindu 

kaip su prekyba žmonėmis 

susijusių nusikaltimų aukai 

ir jeigu jis nekelia grėsmės 

valstybės saugumui ar 

visuomenei.“ 

Nepilnamečiai Taip.  Nepilnamečiams 

užsieniečiams gali būti 

uždrausta atvykti į Lietuvos 

Respubliką tik ypatingais 

atvejais, įvertinus 

geriausius vaiko 

interesus20. 

Nelydimi nepilnamečiai Taip.  Žr. informaciją apie 

nepilnamečius. 

Neįgalieji Ne. Toks kriterijus nenumatytas, 

tačiau ši aplinkybė konkrečiu 

atveju gali turėti įtakos. 

 

Senyvi žmonės  Ne. Toks kriterijus nenumatytas, 

tačiau ši aplinkybė konkrečiu 

atveju gali turėti įtakos. 

 

                                       
20 Migracijos departamento direktoriaus 2014-04-14 įsakymas Nr. 3K-33 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant ar 

sutrumpinant draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką laikotarpį arba išbraukiant duomenis apie užsienietį iš 
Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo, vertinimo tvarkos patvirtinimo“. 
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Nėščiosios Ne. Toks kriterijus nenumatytas, 

tačiau ši aplinkybė konkrečiu 

atveju gali turėti įtakos. 

 

Vieniši tėvai su nepilnamečiais 

vaikais 
Ne. Toks kriterijus nenumatytas, 

tačiau ši aplinkybė konkrečiu 

atveju gali turėti įtakos.  

Bet kuriuo atveju, 

sprendžiant dėl 

uždraudimo užsieniečiui 

atvykti į Lietuvos 

Respubliką, įvertinami jo 

šeiminiai ryšiai su Lietuvos 

Respublika. 

Sunkiai sergantys asmenys Ne. Toks kriterijus nenumatytas, 

tačiau ši aplinkybė konkrečiu 

atveju gali turėti įtakos. 

 

Asmenys, turintys psichikos 

sutrikimų 
Ne. Toks kriterijus nenumatytas, 

tačiau ši aplinkybė konkrečiu 

atveju gali turėti įtakos. 

 

Asmenys, kurie buvo kankinti, 

prievartauti ar kurių atžvilgiu buvo 

panaudotas kitas sunkių formų 

psichologinis, fizinis ar seksualinis 

smurtas (pvz., moterų lyties 

organų žalojimo aukos) 

Ne. Toks kriterijus nenumatytas, 

tačiau ši aplinkybė konkrečiu 

atveju gali turėti įtakos. 

 

Kiti dėl humanitarinių priežasčių 

(nurodykite ir pridėkite, kiek reikia, 

eilučių) 

Netaikoma.  

Kiti individualūs atvejai ar tam 

tikrų atvejų kategorijos dėl kitų 

priežasčių (prašome nurodyti, jeigu 

reikia, pridėkite eilučių) 

Netaikoma.  

 

K9. Ar institucija, atsakinga už draudimo atvykti taikymą, yra kartu ir institucija, kompetentinga 

priimti sprendimą dėl jo panaikinimo / sustabdymo? Taip / Ne. Jeigu „ne“ arba jeigu įtraukti kiti 

subjektai, išvardykite juos ir pakomentuokite kelių subjektų bendradarbiavimą. 

Taip. Sprendimus uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką ir panaikinti draudimą atvykti priima 

Migracijos departamentas. Tačiau Migracijos departamento sprendimus gali panaikinti administraciniai teismai. 

 

1.3. Valstybių narių bendradarbiavimas 

K10. Ar Lietuva, pritaikiusi trečiosios šalies piliečiui draudimą atvykti, įveda perspėjimą į SIS? (žr. 

Reglamento nr. 1987/2006 24 straipsnį (3) – SIS) (Taip / Ne) 

Nurodykite, ar: 

a) Perspėjimai įvedami į SIS pagal standartinę praktiką 

b) Perspėjimai įvedami į SIS reguliariai 

c) Perspėjimai įvedami į SIS kiekvienu konkrečiu atveju atskirai 

Taip 
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Taip, jeigu tenkinami Reglamento Nr. 1987/2006 24 straipsnyje nustatyti kriterijai, kartu su draudimu atvykti į 

Lietuvos Respubliką priimamas sprendimas įvesti perspėjimą Šengeno informacinėje sistemoje. Kiekvienas 

atvejis vertinamas individualiai. 

 

K 11 a. Ar Lietuva dalijasi informacija apie draudimą atvykti su kitomis valstybėmis narėmis? (Taip / 

Ne) 

a) Lietuva keičiasi informacija pagal standartinę praktiką Taip / Ne 

b) Lietuva keičiasi informacija reguliariai Taip / Ne 

c) Lietuva keičiasi informacija kiekvienu konkrečiu atveju atskirai Taip / Ne 

Ne. 

Informacija apie draudimą atvykti į Lietuvos Respubliką su kitomis valstybėmis narėmis nesidalijama. Tačiau, 

esant poreikiui, dalijamasi papildoma informacija apie į Šengeno informacinę sistemą įvestus perspėjimus dėl 

draudimo užsieniečiui atvykti ir apsigyventi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1987/2006 24 straipsnį. 

 

K 11 b. Kokia informacija dalijamasi su kitomis valstybėmis narėmis? Nurodykite, ar dalijamasi visa 

toliau išvardyta informacija ar tik kokia nors jos dalimi: 

 

a) Pritaikytų draudimų atvykti skaičius (Taip / Ne) 

Ne 

b) Asmenų, kuriems buvo pritaikytas draudimas atvykti, tapatybė (Taip / Ne) 

Taip 

c) Priežastys, dėl kurių taikomas draudimas atvykti (Taip / Ne) 

Taip 

d) Sprendimas atšaukti draudimą atvykti ir jo priežastys (Taip / Ne)  

Ne 

e) Sprendimas sustabdyti draudimą atvykti ir jo priežastys (Taip / Ne) 

Ne 

f) Bet kokia kita informacija (prašome išvardyti) 

Informacija apie draudimą atvykti į Lietuvos Respubliką su kitomis valstybėmis narėmis nesidalijama. Tačiau, 

esant poreikiui, dalijamasi papildoma informacija apie į Šengeno informacinę sistemą įvestus perspėjimus dėl 

draudimo užsieniečiui atvykti ir apsigyventi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1987/2006 24 straipsnį.  

Kadangi papildoma informacija dalijamasi per Šengeno valstybių narių SIRENE biurus pagal SIRENE vadovo 

nuostatas, tai dalijamasi informacija, kuri nurodoma pagal šį vadovą naudojamose standartinėse formose. 

 

K11c. Kaip su kitomis valstybėmis narėmis dalijamasi informacija? Pateikite esamos keitimosi 

informacija tvarkos apžvalgą (pvz., per Šengeno informacinę sistemą, dvišalis keitimasis informacija 

telefonu, elektroniniu paštu, kita?) 

Informacija apie draudimą atvykti į Lietuvos Respubliką su kitomis valstybėmis narėmis nesidalijama. Tačiau, 

esant poreikiui, dalijamasi papildoma informacija apie į Šengeno informacinę sistemą įvestus perspėjimus dėl 

draudimo užsieniečiui atvykti ir apsigyventi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1987/2006 24 straipsnį. 
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Papildoma informacija dalijamasi per Šengeno valstybių narių SIRENE biurus pagal SIRENE vadovo nuostatas. 

 

K12 a. Grąžinimo direktyvos 11 (4) straipsnis nustato, kad kai „valstybė narė svarsto galimybę 

išduoti leidimą gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti, trečiosios šalies piliečiui, kuriam 

kita valstybė narė taiko draudimą atvykti, pirmiausia ji turi pasitarti su valstybe nare. 

Konsultacijos išduodant nacionalines vizas ir leidimus gyventi 

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „jeigu išduodant ar keičiant 
leidimą gyventi nustatoma, kad kita Šengeno valstybė į centrinę Šengeno informacinę sistemą yra įtraukusi 
įspėjimą dėl užsieniečio neįsileidimo pagal Šengeno konvencijos nuostatas, Migracijos departamentas turi 
konsultuotis su šia Šengeno valstybe ir atsižvelgti į jos interesus. Leidimas gyventi gali būti išduodamas ar 
keičiamas tik dėl humanitarinių priežasčių arba dėl tarptautinių įsipareigojimų.“  
 

Nagrinėdamas užsieniečio prašymą išduoti leidimą gyventi, Migracijos departamentas arba teritorinė migracijos 
tarnyba patikrina Šengeno informacinėje sistemoje, ar dėl užsieniečio neįvestas perspėjimas. Jeigu perspėjimas 
yra, migracijos tarnyba ne vėliau kaip kitą dieną elektroniniu paštu kreipiasi į Migracijos departamentą. 

Migracijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną kreipiasi (išsiunčia elektroninį pranešimą) į Lietuvos 
kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinį skyrių dėl duomenų apie užsienietį 
patikrinimo. Lietuvos SIRENE biuras nedelsdamas užklausia perspėjimą įvedusios Šengeno valstybės SIRENE 
biurą apie užsienietį, dėl kurio paskelbtas perspėjimas, vadovaudamasis 2013 m. vasario 26 d. Komisijos 

įgyvendinimo sprendimu 2013/115/ES priimti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) SIRENE 
vadovą ir kitas įgyvendinimo priemones. Gavęs atsakymą, Lietuvos SIRENE biuras nedelsdamas elektroniniu 
paštu informuoja Migracijos departamentą, o pastarasis elektroniniu paštu – migracijos tarnybą.21 
Analogiška konsultavimosi procedūra naudojama ir išduodant nacionalines vizas. 

 

K12b. Ar Lietuva yra kada nors išdavusi leidimą gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti 

trečiosios šalies piliečiui, kuriam kita valstybė narė pritaikė draudimą atvykti? (Taip / Ne ) Jeigu 

„taip“, nurodykite leidimų gyventi, išduotų trečiųjų šalių piliečiams, skaičių, atsižvelgdami į šias 

aplinkybes. 

Taip. Statistika apie tokius atvejus nerenkama, tačiau tokių atvejų yra nedaug (per metus – keli vienetiniai 

atvejai).  

 

K12c. Jei Lietuva išdavė leidimą gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti, trečiosios šalies 

piliečiui, kuriam kita valstybė narė pritaikė draudimą atvykti, nurodykite aplinkybes, kuriomis 

remiantis, buvo priimti tokie sprendimai. 

Visais atvejais leidimai gyventi buvo išduoti šeimos susijungimo pagrindu, siekiant išsaugoti šeimos gyvenimą. 

                                       
21 Šios konsultacijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 

patvirtintu Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės 
sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, 
tvarkos aprašu (2013 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1V-596 redakcija) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. 
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-445 patvirtintu Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos 
Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, 
keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, 
fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašu (2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 1V-
456 redakcija) 
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1.4. Sprendimų dėl draudimo atvykti efektyvumas 

K13. Ar Lietuva atliko kokį nors sprendimų dėl draudimo atvykti efektyvumo vertinimą? (Taip / Ne) 

Jeigu „taip“, prašome pateikti kokius nors rezultatus, susijusius su 1.5 lentelėje išvardytais teiginiais. 

Visas bibliografines vertinimų nuorodas galite įtraukti į nacionalinės ataskaitos priedą. 

Ne (duomenų apie tai, kad Lietuvos Respublikoje būtų atliktas draudimo atvykti efektyvumo vertinimas, nėra). 

 

1.5 lentelė. Sprendimų dėl draudimo atvykti efektyvumas 

Efektyvumo aspektai Atlikti nacionaliniai 

vertinimai 

(Taip / Ne) 

Pagrindinės išvados 

Padeda išvengti pakartotinio 

atvykimo 

- - 

Padeda užtikrinti, kad asmuo 

sutiktų savanoriškai grįžti22 

- - 

Draudimo atvykti 

efektyvumas (išlaidų prasme) 

- - 

Kiti efektyvumo aspektai 

(prašome išvardyti) 

- - 

 

K14. Šie rodikliai buvo įtraukti, siekiant įvertinti, ar draudimas atvykti efektyvus kaip priemonė, 

stiprinanti valstybių narių galimybes vykdyti tvarius grąžinimus arba atlikti galimus jų efektyvumo 

tyrimus. Jei Lietuva renka kokius nors statistinius duomenis, kurie leistų kalbėti apie šių rodiklių 

visumą, prašome tai nurodyti ir pateikti pastarųjų 5 metų duomenis. Šie statistiniai duomenys turi 

būti pateikti kaip bendras skaičius (skaičiuojama nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).  

 

1.6 lentelė. Nacionaliniai statistiniai duomenys apie draudimą atvykti 

Rodikliai  

(12 mėnesių laikotarpis, esant 

galimybei, duomenys turėtų būti 

suskirstyti pagal trečiųjų šalių 

piliečių kategorijas) 

Taip/Ne 2009 2010 2011 2012 2013 

Pritaikytų draudimų atvykti skaičius Taip 412 394 991 783 707 

Sprendimų panaikinti draudimą 

atvykti skaičius 
Taip 30 50 231 263 512 

Sprendimų sustabdyti draudimą 

atvykti skaičius 
Ne. 

Draudimo 

sustabdymo 

- - - - - 

                                       

22 T. y. kiek diferencijuotas požiūris (draudimo atvykti panaikinimas arba sustabdymas) turi įtakos skatinant trečiųjų šalių piliečius 
savanoriškai grįžti? 
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procedūros 

Lietuvos 

Respublikoje 

nėra. 

Asmenų, kuriems taikomas 

draudimas atvykti ir kurie buvo 

sulaikyti šalies teritorijoje (ne 

pasienyje), skaičius 

Ne. 

Statistiniai 

duomenys 

nerenkami. 

- - - - - 

Dalis asmenų, kuriems buvo 

priimtas sprendimas  uždrausti 

atvykti ir kurie prievolę išvykti 

įvykdė savanoriškai, – tarp visų 

asmenų, kuriems buvo taikomas 

draudimas atvykti  

Taip. 14% 14% 4% 8% 7% 

Dalis asmenų, kuriems nebuvo 

priimtas draudimas atvykti ir kurie 

prievolę išvykti įvykdė savanoriškai, 

– tarp visų asmenų, kuriuos 

nuspręsta grąžinti 

Taip. - 87% 92% 91% 89% 

 

K15. Prašome nurodyti, ar Lietuva, taikydama draudimą atvykti, susidūrė su kuria nors iš šių 

problemų, ir trumpai paaiškinkite, kaip šios problemos gali paveikti sprendimų dėl draudimo atvykti 

efektyvumą, kalbant apie sėkmingus grąžinimus. 

 

1.7 lentelė. Praktinės problemos dėl draudimo atvykti 

Problemos, susijusios su draudimu 

atvykti 
Taip/Ne Priežastys 

Sunku užtikrinti, kad tie trečiųjų 

šalių piliečiai, kuriems taikomas 

draudimas atvykti, jo laikytųsi 

Taip Jei užsienietis pakeičia asmens duomenis arba 

pakeičia kelionės dokumentus ir juose jo 

asmenvardžiai dėl kelionės dokumentą 

išdavusioje valstybėje naudojamos 

transliteracijos įrašomi kitaip, kyla sunkumų 

nustatant tokio užsieniečio asmens tapatybę, o 

tuo pačiu – siekiant draudimo atvykti tikslo.   

 

Taip pat sunku pasiekti draudimo atvykti tikslo, 

jei trūksta minimalių užsienietį identifikuojančių 

duomenų – vardo, pavardės, gimimo datos, 

pilietybės, lyties (tai ypač aktualu įgyvendinant 

pagal Europos Sąjungos sutarties 15 straipsnį 

priimtas ribojamąsias priemones, skirtas 

uždrausti atvykti į valstybių narių teritorijas arba 

vykti per jas tranzitu). 

Sunku sekti, kaip laikomasi 

draudimo atvykti 
Taip Jei užsienietis pakeičia asmens duomenis arba 

pakeičia kelionės dokumentus ir juose jo 

asmenvardžiai dėl kelionės dokumentą 

išdavusioje valstybėje naudojamos 

transliteracijos įrašomi kitaip, kyla sunkumų 

nustatant tokio užsieniečio asmens tapatybę, o 
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tuo pačiu – siekiant draudimo atvykti tikslo.   

 

Taip pat sunku pasiekti draudimo atvykti tikslo, 

jei trūksta minimalių užsienietį identifikuojančių 

duomenų – vardo, pavardės, gimimo datos, 

pilietybės, lyties (tai ypač aktualu įgyvendinant 

pagal Europos Sąjungos sutarties 15 straipsnį 

priimtas ribojamąsias priemones, skirtas 

uždrausti atvykti į valstybių narių teritorijas arba 

vykti per jas tranzitu). 

Sunku užtikrinti, kad kitos 

valstybės narės bendradarbiautų, 

įgyvendinant sprendimą dėl 

draudimo atvykti23 

Taip Pasitaikė keletas atvejų, kai kitos Šengeno 

valstybės narės, nepasikonsultavusios su Lietuvos 

Respublika pagal Šengeno konvencijos 25 

straipsnį, išdavė leidimą gyventi užsieniečiui, nors 

Lietuvos Respublika į Šengeno informacinę 

sistemą yra įvedusi perspėjimą dėl draudimo 

tokiam užsieniečiui atvykti ir apsigyventi pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1987/2006 24 straipsnį, ir Lietuvos 

Respubliką tik informavo apie leidimo gyventi 

išdavimą. 

Sunku užtikrinti, kad kilmės šalis 

bendradarbiautų, įgyvendinant 

sprendimą  dėl draudimo atvykti  

Ne Duomenys apie draudimus užsieniečiams atvykti į 

Lietuvos Respubliką užsieniečių kilmės 

valstybėms neteikiami, tad su užsieniečių kilmės 

valstybėmis nebendradarbiaujama draudimų 

atvykti įgyvendinimo klausimais.   

Kiti sunkumai (prašome išvardyti, 

jeigu reikia, pridėkite eilučių) 
- - 

 

K16. Prašome pateikti kokių nors gerosios patirties pavyzdžių Jūsų valstybėje, įgyvendinant 

sprendimą dėl draudimo atvykti, nurodykite, kaip galima daugiau priežasčių, kodėl atitinkama 

praktika laikoma sėkminga. Apibendrinamojoje ataskaitoje ši geroji patirtis bus pristatyta ir tie 

pavyzdžiai, kurie pasirodys labiausiai verti perkelti į kitas valstybes nares, bus išskirti. 

Užsieniečiai, kuriems uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, įrašomi į užsieniečių, kuriems draudžiama 

atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, kurio duomenys yra kaupiami Užsieniečių registro (jis yra 

valstybės registras) duomenų bazėje. Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir įstaigoms, 

sprendžiančioms vizų ir leidimų gyventi išdavimo, užsieniečių įleidimo į teritoriją ir kitus užsieniečių teisinės 

padėties klausimus, minėto sąrašo duomenys perduodamas tiesiogiai (prijungties režimu). 

 

  

                                       

23 Tai galėtų būti susiję, pavyzdžiui, su problemomis dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo ir / ar bendros sistemos nebuvimo. 
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2 skyrius. Readmisijos susitarimai24 

 

2.1. Institucinė struktūra 

K17. Kuri institucija atsakinga už paraiškų dėl readmisijos pateikimą trečiosioms šalims atskirais 

priverstinio grąžinimo ar savanoriško grįžimo atvejais? 

Readmisijos paraiškas trečiosioms šalims teikia institucija, nurodyta atitinkamo Europos Sąjungos ir trečiosios 

šalies susitarimo dėl asmenų readmisijos įgyvendinimo protokole arba Lietuvos Respublikos ir trečiosios šalies 

dvišaliame susitarime dėl asmenų readmisijos. 

Paprastai readmisijos paraiškas teikia (su tam tikromis išimtimis) Migracijos departamentas. Readmisijos 

paraiškas pagal supaprastintą procedūrą (kai asmuo buvo sulaikytas Lietuvos Respublikos pasienio regione 

neteisėtai kirtęs sieną atvykdamas tiesiai iš Rusijos Federacijos teritorijos) Rusijos Federacijai teikia sienos 

įgaliotiniai (readmisijos į Rusijos Federaciją atveju). Paraiškas dėl tranzito pagal Lietuvos Respublikos ir 

Kazachstano Respublikos dvišalį susitarimą dėl asmenų readmisijos teikia Valstybės sienos apsaugos tarnyba 

prie Vidaus reikalų ministerijos.  

 

 2.2. ES readmisijos susitarimai 

K 18. Prašome surašyti turimus statistinius duomenis apie readmisijos paraiškų, kurias Lietuva 

pateikė ES readmisijos susitarimų pagrindu, skaičių. 2.1 lentelėje Jums reikės nurodyti bendrą visų 

readmisijos paraiškų, pateiktų remiantis ES readmisijos susitarimais, skaičių. 2.2 ir 2.3 lentelėse 

reikės nurodyti duomenis, susijusius tik su tomis trimis trečiosiomis šalimis, kurioms pateikta 

daugiausia readmisijos paraiškų. Prašome suskirstyti, jeigu įmanoma, pagal savo valstybės piliečius 

ir trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės. 

 

2.1 lentelė. Nacionaliniai statistiniai duomenys apie bendrą readmisijos paraiškų pagal ES readmisijos susitarimus 

skaičių 

 

Bendras readmisijos paraiškų 
pagal ES readmisijos susitarimus 
skaičius 

Kiek jų susiję su savanorišku grįžimu? 

 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Bendras asmenų skaičius 

 11 18  107  150  5  6  0  0  

Šalies, su kuria pasirašytas 
susitarimas, piliečių skaičius 

10  18  87  91  5  6  0  0  

Trečiųjų šalių piliečių (tarp jų ir 
asmenų be pilietybės) skaičius  1 0  20  59  0  0  0  0  

 

2.2 lentelė. Nacionaliniai statistiniai duomenys, kiek pateikta readmisijos paraiškų pagal ES readmisijos 

susitarimą 1 trečiajai šaliai (Rusijos Federacija)  

 

Bendras readmisijos paraiškų 
pagal ES readmisijos susitarimus 
skaičius 

Kiek jų susiję su savanorišku grįžimu? 

 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

                                       

24 Atkreipkite dėmesį, kad šiame skyriuje nagrinėjami tik readmisijos susitarimai su trečiosiomis šalimis ir neįtraukiami jokie kiti 
readmisijos susitarimams su Europos ekonominės erdvės šalimis. 
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Bendras asmenų skaičius 

11 5 29 68 5 2 0 0 

Šalies, su kuria pasirašytas 
susitarimas, piliečių skaičius 

10 5 9 9 5 2 0 0 

Trečiųjų šalių piliečių (tarp jų ir 
asmenų be pilietybės) skaičius 

1 0 20 59 0 0 0 0 

 

2.3 lentelė. Nacionaliniai statistiniai duomenys, kiek pateikta readmisijos paraiškų pagal ES readmisijos 

susitarimą 2 trečiajai šaliai (Gruzija) 

 

Bendras readmisijos paraiškų 
pagal ES readmisijos susitarimus 
skaičius 

Kiek jų susiję su savanorišku grįžimu? 

 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

 Bendras asmenų skaičius 
- 13 78 82 0 4 0 0 

Šalies, su kuria pasirašytas 
susitarimas, piliečių skaičius 

- 13 78 82 0 4 0 0 

Trečiųjų šalių piliečių (tarp jų ir 
asmenų be pilietybės) skaičius 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 

K19. Ar Lietuva, įgyvendindama ES readmisijos susitarimus, patyrė kokių nors praktinių kliūčių? 

Prašome atsakyti į šį klausimą, užpildydami toliau esančią lentelę. Atsakymuose  nurodykite, ar 

problemos yra bendro pobūdžio ir / ar susijusios su tik tam tikromis  trečiosiomis šalimis. Jeigu 

specifinės problemos susijusios tik su tam tikromis trečiosiomis šalimis, nurodykite, kokios tai 

trečiosios šalys (pastaroji dalis nebūtina).  

 

2.4 lentelė. Praktinės kliūtys, įgyvendinant ES readmisijos susitarimus 

Praktinės kliūtys, susijusios su ES readmisijos 

susitarimais 
Taip/Ne Jeigu „taip“, prašome nurodyti, ar tai 

susiję su konkrečia trečiąja šalimi, ar 

yra bendro pobūdžio. Taip pat šiame 

stulpelyje kliūtį iliustruokite pavyzdžiu 

Kilmės šalys apskritai nebendradarbiauja  
Ne - 

Šalys nesilaiko terminų 
Ne - 

Šalys nebendradarbiauja dėl trečiųjų šalių piliečių 

readmisijos paraiškų (skirtingai negu savo piliečių 
atžvilgiu) 

Ne - 

Šalys nebendradarbiauja dėl asmenų be pilietybės 
readmisijos paraiškų (skirtingai negu savo piliečių 
atžvilgiu) 

Ne - 

Šalys neišduoda kelionės dokumentų, reikalingų 
readmisijai įgyvendinti Ne  

Jūsų valstybės narės administracinių gebėjimų 
spragos, įgyvendinant readmisijos susitarimą Ne - 

Kitos kliūtys (prašome pridėti, jeigu reikia, stulpelių) 
- - 
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K20. Ar Lietuva atliko kokius nors ES ir / ar dvišalių readmisijos susitarimų efektyvumo vertinimus? 

(Taip / Ne) Jeigu „taip“, kokius klausimus šie vertinimai apėmė? Prašome pateikti vertinimų 

rezultatus. 

Ne (duomenų apie tai, kad Lietuvos Respublikoje būtų atliktas readmisijos susitarimų efektyvumo vertinimas, 

nėra). 

 

2.5 lentelė. ES readmisijos susitarimų vertinimų, atliktų Jūsų valstybėje, duomenys (jeigu tokie atlikti) 

Efektyvumo aspektai Įtraukti į nacionalinius 

vertinimus  

(Taip / Ne) 

Pagrindinės išvados 

Pateiktų readmisijos paraiškų 

pripažinimo rodiklis - - 

Kita (prašome nurodyti, jeigu 

reikia, pridėkite eilučių) - - 

 

K21. Šie rodikliai buvo sukurti siekiant įvertinti ES ir dvišalių readmisijos susitarimų efektyvumą. 

Jeigu Lietuva renka kokius statistinius duomenis, kurie leistų kalbėti apie šių rodiklių visumą, tai 

nurodykite ir pateikite pastarųjų 5 metų duomenis. 

 

2.6 lentelė. Rodikliai ES readmisijos susitarimų efektyvumui įvertinti25 

Rodikliai 

(12 mėnesių laikotarpis, esant 

galimybei, duomenys turėtų būti 

suskirstyti pagal savo valstybės 

piliečius ir trečiųjų šalių piliečius, 

tarp jų ir asmenis be pilietybės) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Išsiųstų readmisijos paraiškų skaičius 
18 11 18 107 150 

Readmisijos paraiškų, kai gautas 
teigiamas atsakymas, skaičius 5 9 16 104 147 

Kelionės dokumentų pareikalavimų, 
remiantis readmisijos paraiška, skaičius - - - - - 

Kelionės dokumentų, pateiktų trečiosios 
šalies, gavus  teigiamą atsakymą, 
skaičius 

- - - - - 

Sėkmingai grąžintų asmenų skaičius 
- - - - - 

 

K22. Prašome pateikti vertinimą apie ES readmisijos susitarimų pridėtinę vertę, kalbant apie 

sėkmingus grąžinimus, palyginti su laikotarpiu, kai dar nebuvo sudaryti ES readmisijos susitarimai. 

Įvertinti Europos Sąjungos readmisijos susitarimų pridėtinę vertę sėkmingų grąžinimų srityje, lyginant su 
laikotarpiu iki jų sudarymo, nėra galimybės, nes nėra duomenų, kurių palyginimas leistų daryti tam tikras 
išvadas. Šiuo metu Lietuvos Respublika turi poreikį teikti readmisijos paraiškas pagal Europos Sąjungos 
readmisijos susitarimus tik Rusijos Federacijai ir Gruzijai. Iki Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos 

susitarimo dėl readmisijos įsigaliojimo Lietuvos Respublika readmisijos paraiškas Rusijos Federacijai teikė 
pagal dvišalį readmisijos susitarimą, o grąžintinų Gruzijos piliečių skaičius Lietuvos Respublikoje iki 2011 metų, 

                                       

25 Šioje lentelėje nepateikiami duomenys apie paraiškas dėl tranzito. 
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t. y. iki Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl readmisijos įsigaliojimo, buvo nedidelis. 

 

2.3. Atskiri dvišaliai readmisijos susitarimai 

K23. Ar Lietuva yra sudariusi kokių nors atskirų dvišalių readmisijos susitarimų su trečiosiomis 

šalimis? (Taip / Ne) Jeigu „taip“, prašome nurodyti susitarimų skaičių, susijusią trečiąją šalį, 

susitarimo datą ir jo įsigaliojimo datą. 

Taip.  

Lietuvos Respublika buvo sudariusi dvišales readmisijos sutartis su Rusija, Ukraina, Moldova ir Armėnija, bet, 
įsigaliojus ES readmisijos susitarimams su šiomis valstybėmis, dvišalės sutartys nebetaikomos.  
Be minėtų sutarčių, Lietuvos Respublika yra sudariusi readmisijos sutartį su Kazachstano Respublika26. Sutartis 
pasirašyta 2011 m. spalio 6 d., bet dar neįsigaliojo.  
Be to, Lietuvos Respublika yra pasirašiusi sutartį su Baltarusijos Respublika dėl sienos teisinio režimo27, kurioje 
numatyta supaprastinta užsieniečių, aptiktų pasienyje, perdavimo atgal į Baltarusiją tvarka. Ši sutartis 
sudaryta 2009 m. rugsėjo 16 d., įsigaliojo 2010 m. liepos 7 d. 

 

K24. Prašome surašyti turimus statistinius duomenis apie readmisijos paraiškų, kurias Lietuva 

pateikė atskirų dvišalių readmisijos susitarimų pagrindu, skaičių. Šiuos duomenis prašome nurodyti 

tik apie tas tris trečiąsias šalis, kurioms pateikta daugiausia readmisijos paraiškų. Prašome 

išskirstyti, jeigu įmanoma, ar išvykę asmenys buvo tos valstybės pilietis ar trečiųjų šalių pilietis, ar 

asmenis be pilietybės. Jeigu buvo kokių nors savanoriško grįžimo atvejų pagal atskirus dvišalius 

readmisijos susitarimus, prašome tai nurodyti paskutiniame lentelių stulpelyje. 

Pastaraisiais metais Lietuvos Respublika neturėjo poreikio teikti readmisijos paraiškas pagal dvišalius readmisijos 

susitarimus. 

 

2.7 lentelė. Nacionaliniai statistiniai duomenys, kiek pateikta readmisijos paraiškų pagal dvišalį readmisijos 

susitarimą (Baltarusija) 

Nacionaliniai statistiniai duomenys, 
kiek pateikta readmisijos paraiškų 
pagal dvišalį readmisijos susitarimą 
(nurodykite susijusią trečiąją šalį 
Nr.1 

Bendras readmisijos paraiškų pagal 
atskirus dvišalius readmisijos 
susitarimus skaičius 

Kiek jų susiję su savanorišku 

grįžimu? 

 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Bendras asmenų skaičius 

 3 5  4  11   -  -  -  - 

Šalies, su kuria pasirašytas 
susitarimas, piliečių skaičius 

 3 -  4  8   -  -  -  - 

Trečiųjų šalių piliečių (tarp jų ir 

asmenų be pilietybės) skaičius 

 - 5  -  3   -  -  -  - 

 

K25. Nurodykite labiausiai paplitusias problemas, su kuriomis susiduriate, įgyvendindami atskirus 

dvišalius readmisijos susitarimus, užpildydami toliau pateiktą 2.8 lentelę. Nurodykite, ar problemos 

yra bendro pobūdžio, ar susijusios tik su konkrečiomis trečiosiomis šalimis. Tuo atveju, jeigu 

problemos susijusios tik su tam tikromis trečiosiomis šalimis, šias šalis ir nurodykite (pastaroji dalis 

nebūtina). 

                                       

26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl asmenų readmisijos 
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430110&p_query=&p_tr2=2). 

27 Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos teisino režimo 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378113)  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430110&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378113


Neteisėtų migrantų grąžinimas ir reintegracija:  
Draudimo atvykti politika ir readmisijos susitarimų taikymas Lietuvoje 

28 

 

 

2.8 lentelė. Praktinės kliūtys, susijusios su atskirais dvišaliais readmisijos susitarimais 

Praktinės kliūtys, susijusios su atskirais dvišaliais 

readmisijos susitarimais  

Taip / 

Ne 

Jeigu „taip“, prašome nurodyti, ar 

tai susiję su konkrečia trečiąja 

šalimi, ar yra bendro pobūdžio. Taip 

pat šiame stulpelyje kliūtį 

iliustruokite pavyzdžiu 

Kilmės šalys apskritai nebendradarbiauja  
Ne - 

Šalys nesilaiko terminų 
Ne - 

Šalys nebendradarbiauja dėl trečiųjų šalių piliečių 
readmisijos paraiškų (skirtingai negu savo piliečių 
atžvilgiu) 

Ne - 

Šalys nebendradarbiauja dėl asmenų be pilietybės 

readmisijos paraiškų (skirtingai negu savo piliečių 
atžvilgiu) 

Ne - 

Šalys neišduoda kelionės dokumentų, reikalingų 
readmisijai / grąžinimui įgyvendinti Ne - 

Jūsų valstybės administracinių gebėjimų spragos 
įgyvendinant readmisijos susitarimą Ne - 

Kitos kliūtys (prašome pridėti, jeigu reikia, stulpelių) 
Ne - 

 

K26. Ar į kurį nors iš atskirų dvišalių readmisijos susitarimų, pasirašytų Lietuvos Respublikos vardu, 

įtrauktas straipsnis, skatinantis abi sutarties šalis teikti prioritetą savanoriškam grįžimui? Jeigu 

„taip“, prašome nurodyti, su kuriomis šalimis šie susitarimai buvo pasirašyti. Jei „ne“, prašome 

patvirtinti, ar susitarimų dėmesys sutelktas tik į readmisijos atvejus, susijusius su priverstiniu 

grąžinimu. 

Ne. 
Lietuvos readmisijos sutartyje su Kazachstanu kalbama tik apie readmisiją, kai asmuo yra perduodamas (t.y. 
išlieka vykdančių institucijų žinioje). Lietuvos sutartyje su Baltarusija dėl valstybės sienos taipogi kalbama apie 
pasienyje aptiktų užsieniečių perdavimą Baltarusijos įgaliotoms institucijoms. Specialių nuostatų dėl 
savanoriško grįžimo nėra. 
 

 

K27. Ar Lietuva pageidautų remtis atskirais dvišaliais readmisijos susitarimais, o ne ES readmisijos 

susitarimais su tam tikromis trečiosiomis šalimis? (Taip / Ne) Jeigu „taip“, nurodykite, su kuriomis 

trečiosiomis šalimis ir dėl kokių priežasčių. 

Ne. Įsigaliojus ES readmisijos sutartims su Ukraina, Rusija, Armėnija ir Moldova, dvišalės readmisijos sutartys 

su šiomis valstybėmis nebetaikomos.  

 

K28. Ar Lietuva atliko kokius nors atskirų dvišalių readmisijos susitarimų efektyvumo vertinimus? 

(Taip / Ne) Jeigu „taip“, kokius klausimus šie vertinimai apėmė? Prašome pateikti kokius nors 

rezultatus, susijusius su: 

Ne (duomenų apie tai, kad Lietuvos Respublikoje būtų atliktas readmisijos susitarimų efektyvumo vertinimas, 
nėra). 
 

2.9 lentelė. Atskirų dvišalių readmisijos susitarimų vertinimas 

Efektyvumo aspektai Įtraukti į nacionalinius 

vertinimus  

Pagrindinės išvados 
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(Taip / Ne) 

Pateiktų readmisijos paraiškų 
pripažinimo rodiklis - - 

Kita (prašome nurodyti, jeigu reikia, 
pridėkite eilučių) - - 

 

K 29. Šie rodikliai buvo sukurti siekiant įvertinti atskirų dvišalių readmisijos susitarimų efektyvumą. 

Prašome pateikti statistinius duomenis apie tris trečiąsias šalis, kurioms pateikta dauguma 

readmisijos paraiškų, remiantis šiais susitarimais, – jie turi būti nurodyti atskiroje lentelėje 

kiekvienai iš atitinkamų trečiųjų šalių. Jeigu Jūsų Lietuva renka kokius statistinius duomenis, kurie 

leistų kalbėti apie šių rodiklių visumą, tai nurodykite ir pateikite pastarųjų 5 metų duomenis. 

 

2.10 lentelė. Rodikliai atskirų dvišalių readmisijos susitarimų su 1 trečiąja šalimi efektyvumui įvertinti (nurodykite 

susijusią šalį)  

Rodikliai 

(12 mėnesių laikotarpis, esant 

galimybei, duomenys turėtų būti 

suskirstyti pagal savo valstybės 

piliečius ir trečiųjų šalių piliečius, tarp 

jų ir asmenis be pilietybės) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Išsiųstų readmisijos paraiškų skaičius - - - - - 

Readmisijos paraiškų, kai gautas 

teigiamas atsakymas, skaičius 

- - - - - 

Kelionės dokumentų pareikalavimų, 

remiantis readmisijos paraiška, skaičius 

- - - - - 

Kelionės dokumentų, pateiktų trečiosios 

šalies, gavus  teigiamą atsakymą, skaičius 

- - - - - 

Sėkmingai grąžintų asmenų skaičius - - - - - 

  

K30. Prašome pateikti vertinimą apie atskirų dvišalių readmisijos susitarimų pridėtinę vertę, kalbant 

apie sėkmingus grąžinimus, palyginti su laikotarpiu, kai dar nebuvo sudaryti atskiri dvišaliai 

readmisijos susitarimai. Prašome pateikti atskirų dvišalių readmisijos susitarimų vertinimą, susijusį 

tik su trimis trečiosiomis šalimis – tomis, kurioms buvo pateikta daugiausia readmisijos paraiškų. 

Pastaraisiais metais Lietuvos Respublika neturėjo poreikio teikti readmisijos paraiškas pagal dvišalius 

readmisijos susitarimus, todėl nėra galimybės pateikti statistinius duomenis. 
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3 skyrius. Draudimas atvykti ir readmisijos susitarimai: sinergija su 
reintegracijos pagalba 

 

K31. Ar institucijos, atsakingos už draudimo atvykti taikymą, vėliau konsultuojasi ir / ar praneša 

atitinkamoms trečiosios šalies, į kurią asmuo turi būti grąžintas, institucijoms? Jeigu „taip“, kuriame 

draudimo atvykti taikymo procese šalis konsultuojama / informuojama? Ir jeigu „taip“, ar trečiosios 

šalys vėliau taiko draudimą keliauti tiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems buvo taikytas draudimas 

atvykti?  

Ne. Teisės aktuose, nustatančiuose draudimų atvykti nustatymo tvarką, nenumatyta pareiga Migracijos 

departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konsultuotis su trečiosiomis valstybėmis 

arba jas informuoti apie nustatomus draudimus atvykti. 

 

K32. Ar įmanoma situacija, kad grįžtantieji, kuriems buvo taikomas draudimas atvykti, prašytų 

reintegracijos pagalbos? (Taip / Ne) Jeigu „taip“, nurodykite, kokiomis aplinkybėmis. 

Ne, tokia galimybė pagal Lietuvos teisę nenumatyta. 

 

K33. (Jei atsakėte „taip“ į 32 klausimą) ar tos pačios kompetentingos institucijos dalyvauja priimant 

sprendimus dėl draudimo atvykti ir reintegracijos pagalbos teikimo? Taip / Ne.  

Netaikoma.  

 

K34. (Jei atsakėte „ne“ į 33 klausimą) ar sukurtos kokios nors oficialios bendradarbiavimo 

priemonės, padedančios lengviau koordinuoti darbą? (pvz., protokolai, sutartys, konvencijos, 

susitarimai dėl darbo tvarkos, kt.) Taip / Ne. Jeigu „taip“, aprašykite. 

Ne.  

 

K35. (Jei atsakėte „ne“ į 34 klausimą) ar kompetentingos institucijos konsultuojasi viena su kita, 

priimdamos sprendimus? Jeigu „taip“, ar tokios konsultacijos vyksta reguliariai kaip standartinė 

praktika, ar tik kartkartėmis / išskirtiniais atvejais?  

Ne. 

 

K36. Ar Lietuva siūlo reintegracijos pagalba asmenims, kurie buvo išsiųsti readmisijos susitarimo 

pagrindu? Taip / Ne. Jeigu „taip“, prašome nurodyti, kokiomis aplinkybėmis. 

Ne. Lietuvos teisės aktuose nenumatyta, kad valstybė teiktų reintegracijos pagalbą grąžinamiems pagal 

readmisiją užsieniečiams. 

 

K37. (Jeigu atsakėte „taip“ į 36 klausimą) ar tos pačios kompetentingos institucijos dalyvauja 

priimant sprendimus dėl readmisijos prašymų ir reintegracijos pagalbos suteikimo? Taip / Ne. 

Netaikoma. 
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K38. (Jeigu atsakėte „ne“ į 37 klausimą) ar sukurtos kokios nors oficialios bendradarbiavimo 

priemonės, padedančios lengviau koordinuoti darbą? (pvz., protokolai, sutartys, konvencijos, 

susitarimai dėl darbo tvarkos, kt.) Taip / Ne. Jeigu „taip“, aprašykite. 

Netaikoma. 

 

K39. (Jeigu atsakėte „ne“ į 38 klausimą) ar kompetentingos institucijos konsultuojasi viena su kita, 

priimdamos sprendimus? Jeigu „taip“, ar tokios konsultacijos vyksta reguliariai kaip standartinė 

praktika, ar tik kartkartėmis / išskirtiniais atvejais? 

Netaikoma. 

 


