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Santrauka 
 
Vyriausyb s prioritetai migracijos srityje 
2013 m. LR Ministras Pirmininkas sudar  darbo grup , kuriai buvo pavesta parengti Lietuvos migracijos politikos 
gaires. 2014 m. sausio m nes  gair s buvo patvirtintos. Jose nustatytos pagrindin s migracijos politikos vystymo 
kryptys, tikslai ir principai bei numatyta, kad valstyb s vykdomos priemon s pirmiausiai bus nukreiptos  emigracij  
skatinan  veiksni  šalinim . 2013 toliau buvo tobulinama leidim  laikinai gyventi išdavimo tvarka (sutrumpintas 
prašym  išduoti leidim  laikinai gyventi nagrin jimo terminas nuo 6 m n. iki 4 m n. ir atsirado galimyb  prašymus už 
dvigubai didesn  mokest  išnagrin ti skubos tvarka per 2 m n), buvo gerinamos apgyvendinimo s lygos Užsienie  
registracijos centre.    
 
Teis ta migracija 
Gyventojai: 2013 m. d l emigracijos maž jo Lietuvos gyventoj  skai ius – 2014 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2,94 
milijono gyventoj . Nors lyginant su 2012 m. per 2013 m. emigravo mažiau žmoni  (39 t kst.), gr žo daugiau LR 
gyventoj  (19 t kst.) ir atvyko daugiau užsienie  (3 t kst.), ta iau per 2013 m. iš Lietuvos išvyko 1,8 karto daugiau 
žmoni  negu atvyko. 
 
Atvykimas darbo tikslu su leidimu dirbti: Nors nedarbo lygis 2013 m. išliko aukštas (10,9 proc.), Lietuvos darbo birža 
išdav  5 t kst. leidim  dirbti tre  šali  pilie iams (8 proc. daugiau nei 2012 m.). Pagrindin  problema – neatitikimas 
tarp pasi los ir paklausos darbo rinkoje, t.y. bedarbiai neturi reikiamos kvalifikacijos tr kstamoms darbo vietoms 
užpildyti. Absoliuti dauguma leidim  dirbti 2013 m. išduota tarptautinio krovini  vežimo transporto priemoni  
vairuotojams (76 proc.). Daugiausia tre  šali  darbuotoj  atvyksta iš Ukrainos (50 proc.) ir Baltarusijos (37 proc.).  
 
Atvykimas dirbti aukštos kvalifikacijos darb : 2013 m. Lietuva prad jo išdavin ti leidimus gyventi aukštos 
kvalifikacijos darbuotojams („m lyn sias korteles“) ir per metus šiuo pagrindu išdav /pakeit  44 leidimus laikinai 
gyventi. Visi užsienie iai buvo darbinti paslaug  sektoriuje (IT specialistais, mokytojais, gydytojais, inžinieriais, 
pardavim  vadybininkais, staig  vadovais).    
 
Atvykimas teis tos veikos pagrindu: Per pastaruosius kelet  met  labai išaugo leidim  laikinai gyventi, išduot  teis tos 
veiklos pagrindu, skai ius. 2013 m. buvo išduota/pakeista 4,2 t kst. leidim  (2011 m. – 2,8 t kst.). Praktikoje pasteb ta, 
kad užsienie iai piktnaudžiauja šiuo atvykimo pagrindu: jie dažniausiai sigyja Lietuvoje registruotas mones, paskiria 
save j  vadovu ir tuo pagrindu kreipiasi d l leidimo laikinai gyventi siekdami ne vykdyti teis  veikl , bet gauti 
leidim  laikinai gyventi ir taip patekti  Šengeno erdv . 2013 m. buvo paruoštos statymo pataisos, kuriomis siekiama 
sugriežtinti reikalavimus atvykstantiems šiuo pagrindu vedant papildom  kriterij  d l užsienie io investuot  versl  

 dydžio (100.000 lit ), sukurt  darbo viet  skai iaus (3 darbo vietos) ir kt. Tikimasi, kad šie pakeitimai leis užkirsti 
keli  užsienie  steigiamoms fiktyvioms mon ms ir leidimai laikinai gyventi bus išduodami tik realia veikla 
užsiimantiems asmenims. Tas pats statymo pakeitimo projektas numato palankesnes s lygas užsienie iams, kurie  
versl  investuoja 900.000 lit  ir sukuria ne mažiau kaip 5 darbo vietas. Jiems si loma leidimus laikinai gyventi išduoti 
ir keisti 3 metams ir leisti iškart atvykti šeimos nariams.  
 
Atvykimas šeimos susijungimo pagrindu. 2013 m. buvo išduota/pakeista 5 t kst. leidim  laikinai gyventi šeimos 
susijungimo pagrindu, iš j   60 proc.  – užsienie iams, kurie yra Lietuvos gyventoj  sutuoktiniai. Vidaus reikal  
ministerijos parengtame statymo pakeitimo projekte si loma paprastinti šeimos susijungimo proced ras stambiems 
investuotojams, d stytojams ir mon s viduje perkeltiems darbuotojams, leidžiant jiems kartu atvykti su šeima.  
 
Atvykimas mokslo pagrindu. 2013 m. išduota/pakeista apie 1,5 t kst. leidim  laikinai gyventi mokymosi pagrindu. 
Seimui pateiktu statymo pakeitimo projektu si loma leisti ne ES studentams 6 m n. pasilikti po studij  Lietuvoje, leisti 
jiems studij  laikotarpiu sidarbinti Lietuvos mokslo ir studij  institucijose ar praktikai, nereikalaujant sigyti leidimo 
dirbti. Siekiant didinti neteis tos migracijos prevencij  taip pat si loma nustatyti administracin  atsakomyb  (baud ) 
švietimo staigai, jeigu migracijos staigai nepranešami duomenys apie nutrauk  mokym si  student .  
 
Integracija: 2013 m. buvo išspr stas už užsienie  integracij  atsakingos institucijos klausimas. Socialin s apsaugos ir 
darbo ministerijai pavesta vykdyti užsienie  integracijos politikos formavim ,  Vyriausyb s komisijai- - koordinuoti  
užsienie  integracijos gyvendinim .  
 
Pilietyb  ir nat ralizacija: 2013 m. LR pilietyb  nat ralizacijos tvarka buvo suteikta 173 asmenims (daugiausia 
asmenims be pilietyb s bei Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos pilie iams). Pilietyb s neteko  452 LR pilie iai. 2013 m. 
geguž s 9 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1961 m. Jungtini  Taut  konvencij  d l asmen  be pilietyb s 
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skai iaus mažinimo ir pri  Lietuvos Respublikos pilietyb s statymo pakeitimus, kuriais asmenims be pilietyb s, 
gimusiems Lietuvos teritorijoje, nustatytos palankesn s nat ralizacijos s lygos. 
 
Vizos: 2013 m. Lietuvos vizos tarnybose buvo išduota daugiau nei 465 t kst. Šengeno viz , t.y. 53 t kst. daugiau nei 
2012 metais. Daugiausia Šengeno viz  buvo išduota Baltarusijoje (49 proc.) ir Rusijoje (36 proc.). Siekdama pagerinti 
konsulini  paslaug  prieinamum , Užsienio reikal  ministerija 2013 m. pasiraš  susitarimus su išor s paslaug  
teik jais, kuri  pagrindu atidaryti viz  centrai Rusijoje ir Ukrainoje. Didesnis viz  skai ius skatino verslo ir turizmo 
pl tr . 
 
Neteis ta migracija 
Neteis tos migracijos tendencijos 2013 m. lyginant su ankstesniais metais išlieka tos pa ios – bandoma neteis tai kirsti 
valstyb s sien  (organizuotai ar savarankiškai), siekiama gauti viz  apgaul s b du (pateikiant melagingus duomenis 
apie vykimo tiksl , naudojant fiktyviai formintus kvietimus vizai gauti), pasinaudoti klastotais dokumentais. 2013 m. 
užfiksuota mažiau valstyb s sienos pažeidim  prie Lietuvos Respublikos ES išor s sienos – 329 atvejai (2012 – 477 
atvejai) bei 40 proc. sumaž jo Gruzijos pilie  nelegalios migracijos atvej . 2013 m. sulaikytos 14 gabenam  nelegali  
migrant  grupi  ir d l neteis to žmoni  gabenimo per valstyb s sien  prad ta 12 ikiteismini  tyrim .   
  
Gr žinimas 
2013 m. buvo priimti 1 533 sprendimai d l užsienie  gr žinimo suteikiant laikotarp  savanoriškai išvykti ir 279 
sprendimai d l užsienie  išsiuntimo, kuomet užsienietis išsiun iamas prievarta. 2013 m. daugiausia iš Lietuvos 
išsi sta Gruzijos pilie  (173). Tarptautin s migracijos organizacijos Vilniaus biuras 2013 m. pad jo gr žti  kilm s 
valstyb  43 užsienie iams bei suteik  reintegracijos pagalb  kilm s šalyje 8 užsienie iams.   
 
Prieglobstis 
2013 m. Lietuva gavo 399 prašymus d l prieglobs io (daugiausia Gruzijos, Afganistano, Vietnamo ir Rusijos pilie iai). 
Tai 40 proc. mažiau nei 2012 m. Ypa  sumaž jo Gruzijos pilie  prašym . 35 proc. vis  prašym  buvo patenkinti ir 
užsienie iui suteiktas prieglobstis (15 asmen  suteiktas pab lio statusas, o 123 – papildoma apsauga). 2013 m. spalio 

n. buvo priimtas statymo pataisos, kuriomis nustatyti atvejai, kuomet gali b ti sulaikytas prieglobs io prašytojas. 
statymo pataisos priimtos po to, kai buvo pasteb ta, kad dalis prieglobs io prašytoj  piktnaudžiauja prieglobs io 

suteikimo proced ra, t.y. pasinaudodami prieglobs io prašytojo statusu bei nuostata, kad prieglobs io prašytojai negali 
ti sulaikyti, pasišalindavo iš Užsienie  registracijos centro nesulaukdami proced ros užbaigimo ir išvykdavo  kitas 

Šengeno valstybes. Min ti statymo pakeitimai, pagal kuriuos akivaizdžiai nepagr stus prieglobs io prašymus pateik  
užsienie iai gali b ti sulaikomi, gal jo tur ti takos tam, kad lyginant su 2012 m. duomenimis 2013 m. savavališkai 
pasišalinusi  iš Užsienie  registracijos centro užsienie  skai ius sumaž jo nuo 680 iki 486 asmen . 
 
Nelydimi nepilname iai ir kiti pažeidžiami asmenys 
2013 m. Pab li  pri mimo centre buvo apgyvendinti 9 nelydimi nepilname iai užsienie iai, 8 Vietnamo pilie iai bei 
1 iš Indijos  (pastarasis pateik  prieglobs io prašym ). Visi 2013 m. atvyk  nepilname iai savavališkai pasišalino iš 
Pab li  pri mimo centro. 2013 m. socialin s apsaugos ir darbo ministras sudar  tarpinstitucin  darbo grup , kuriai 
buvo pavesta reglamentuoti nelydim  nepilname  užsienie , kurie n ra prieglobs io prašytojai, amžiaus nustatymo, 
apgyvendinimo ir kit  proced rini  veiksm  bei paslaug  jiems teikimo tvark .  
 
Kova su prekyba žmon mis ir užsienie  išnaudojimu  
2013 m. buvo atliekami 47 ikiteisminiai tyrimai d l prekybos žmon mis (23 iš j  buvo prad ti 2013 m., iš j  1 d l 
išnaudojimo priverstiniam darbui). Nukent jusiaisiais nuo prekybos žmon mis buvo pripažinti 47 asmenys, iš j  3 
nepilname iai, tarimai buvo pareikšti 33 asmenims, 11 asmen  nuteisti už prekyb  žmon mis (kai kurios skirtos laisv s 
at mimo bausm s siekia 10–12 met ). Duomen  apie nuo prekybos žmon mis nukent jusius tre  šali  pilie ius 

ra. 2013 m. Valstybin s darbo inspekcija per 2013 m. nustat  4 nelegaliai dirbusius užsienie ius.    
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vadas 
 
Šios ataskaitos tikslas – apžvelgti svarbiausius Lietuvos migracijos ir prieglobs io politikos 

poky ius 2013 metais. Ataskaita paruošta pagal  Europos migracijos tinklo (EMN) bendrus 
reikalavimus, apžvelgiant tas sritis, kuriose per 2013 metus vyko pasikeitim . Ataskaitoje 
nagrin jamos šios migracijos politikos sritys: teis ta ir neteis ta migracija, užsienie  gr žinimas, 
prieglobstis, nelydimi nepilname iai, kova su prekyba žmon mis.  

Ataskaitoje nagrin ti ir analizuoti 2013 m. priimti Lietuvos Respublikos teis s aktai, 
paskelbti j  projektai, vairi  institucij , staig  ir organizacij  skelbti duomenys ir pranešimai, 
remtasi kitais viešais informacijos šaltiniais. Pateikiant statistinius duomenis daugiausia naudotasi 
kasmet skelbiamais Migracijos metraš iais1.  

Ataskaitoje nepateikta institucij , atsaking  už migracijos politikos formavim  ir 
gyvendinim , apžvalga, kadangi 2013 m. institucini  poky  ne vyko. Informacij  apie šalies 

politin  sistem , valstyb s migracijos bei prieglobs io politik  formuojan ias ir j gyvendinan ias 
institucijas galima rasti 2012 m. atnaujintoje EMN Nacionalinio informacijos centro studijoje 
„Prieglobs io ir migracijos organizacija Lietuvoje“2, o trump  apžvalg  – ir Lietuvos 2012 m. 
migracijos ir prieglobs io politikos ataskaitoje3. 

Tekste naudojami terminai ir s vokos kaip jie apibr žti Lietuvos teis s aktuose bei atitinka 
Europos migracijos tinklo žodyne pateiktus j  paaiškinimus.  
 

 

2. Migracijos ir prieglobs io politikos poky  apžvalga 
 

Lietuvos Respubliko Vyriausyb s 2013 m. veiklos prioritetai 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb , siekdama sistemiškai gyvendinti savo programos4 

nuostatas migracijos politikos srityje – spr sti Lietuvos gyventoj  emigracijos problem  ir siekti 
susigr žinti emigravusi  darbo j , siekti efektyvesnio migracijos valdymo, nelegalios migracijos 
prevencijos ir kontrol s, pl toti bendr  Europos prieglobs io sistem  – 2013 m.  išskyr  šias 
prioritetines priemones5 (žr. lentel  1): 

 
1 lentel . Lietuvos Respublikos Vyriausyb s prioritetin s priemon s migracijos srityje 2013 m.  

Prioritetin  priemon  
 

2013 m. gyvendinti veiksmai  

 
Lietuvos migracijos politikos 
gairi  parengimas 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb s vadovas 2013 m. kovo 18 d. sudar  
darbo grup , kuriai paved  parengti migracijos politikos gairi  projekt . 
Parengtos gair s buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb s6. 
Migracijos politikos gair se nustatyta, kad valstyb s vykdomos priemon s 

                                                
1 http://www.migracija.lt/index.php?1357390560 
2 http://emn.lt/category/tyrimai/apzvalgos/ 
3 Ibid. 
4 Šešioliktosios Vyriausyb s 2012–2016 met  programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. 
nutarimu Nr. XII-51.  
6 Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2014 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 79. 
6 Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2014 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 79. 
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pirmiausiai bus nukreiptos  emigracij  skatinan  veiksni  šalinim , 
ypating  d mes  skiriant jaunimo nedarbui mažinti, bus siekiama 
pritraukti ir panaudoti emigrant  socialin , mokslin , kult rin  ir 
ekonomin  potencial , skatinti investicij  pritraukim  Lietuv , pritraukti 
papildomos darbo j gos siekiant atliepti Lietuvos darbo rinkos poreik , 
užtikrinti  kontroliuojam  imigracij  iš tre  šali , stiprinti neteis tos 
migracijos prevencijos ir užsienie  kontrol s valdymo sistem , 
panaikinti galimybes piktnaudžiauti teis s aktuose nustatytomis 
proced romis, sudaryti s lygas užsienie  integracijai. Nustatyti 
kriterijai, kuri  pagrindu bus atliekama migracijos proces  steb sena ir 
vertinimas. Migracijos proces  steb sen  koordinuoti pavesta Vidaus 
reikal  ministerijai, kuri kasmet teiks išvadas ir pasi lymus Vyriausybei. 
Migracijos politikos sritis tapo koordinuojama Vyriausyb s lygmeniu, 
ta iau Lietuvos migracijos politikos gairi gyvendinimas priklausys nuo 
vis  atsaking  valstyb s institucij  ir staig  prisiimt sipareigojim  
gyvendinti konkre ius darbus pagal gair se nustatytas migracijos 

politikos kryptis. 
Sulaikyt  tre  šali  
pilie  ir prieglobs io prašytoj  
apgyvendinimo ir pri mimo 

lyg  Užsienie  registracijos 
centre gerinimas 

Siekiama, kad sulaikyt  tre  šali  pilie  ir prieglobs io prašytoj  
apgyvendinimo bei pri mimo s lygos atitikt  teis s akt  reikalavimus. 
2013 m. buvo toliau t siami pastat  rekonstrukcijos darbai Užsienie  
registracijos centre. 2014 m. numatoma atlikti darb  už maždaug 900 

kst. Lt. 
 
 
 
 
Užsienie  integracija 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb  išsprend  užsienie  integracijos 
politikos formavimo funkcij  priskyrimo konkre iai institucijai klausim . 
Užsienie  integracijos politik  pavesta koordinuoti Socialin s apsaugos 
ir darbo ministerijai, o gyvendinim  – Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 
komisijai. Nustatyta, kad ši komisija sudaroma iš socialin s apsaugos ir 
darbo, vidaus reikal , sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kult ros ir 
finans  ministr  arba viceministr , Lietuvos savivaldybi  asociacijos 
atstovo.  ši  komisij  gali b ti traukti valstyb s ir savivaldybi  
institucij  ir staig , asociacij  atstovai, prireikus ir kiti asmenys.  

 
 
 
 
Prašym  išduoti leidim  dirbti ir 
gyventi pateikimo proced  
supaprastinimas 

Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. spalio 10 d. pri statymo „D l 
užsienie  teisin s pad ties“ pakeitimus7, kuriais sutrumpinti užsienie  
prašym  išduoti leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje nagrin jimo 
terminai (nuo bendro 6 m n. iki 4 m n. termino), nustatytos palankesn s 
leidimo gyventi išdavimo s lygos užsienie iams, kurie yra lietuvi  
kilm s. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2013 m. gruodžio 11 d. 
nutarimu reglamentuota galimyb  užsienie io pageidavimu prašym  
išduoti ar pakeisti leidim  gyventi nagrin ti ir leidim  gyventi forminti 
skubos tvarka8 (per perpus trumpesn  termin  nei nustatytas statyme).  
 
Vidaus reikal  ministerija pareng   statymo projekt 9, kuriuo bus 
perkeliama 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

                                                
7 2013 m. spalio 10 d. priimtas Lietuvos Respublikos statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ 26, 33, 40, 41, 53, 
104, 109, 113, 125 straipsni  pakeitimo ir papildymo statymas Nr. XII-548. 
8 Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1212. 
9 statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ Nr. IX-2206 pakeitimo statymo projektas Nr. XIIP-1804ES, pateiktas 
Seimui 2014 m. geguž s 7 d. 
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direktyva 2011/98/ES d l vienos prašym  išduoti vien  leidim  tre  
šali  pilie iams gyventi ir dirbti valstyb s nar s teritorijoje pateikimo 
proced ros ir d l valstyb je nar je teis tai gyvenan  tre  šali  
darbuotoj  bendr  teisi  („vieno langelio“ direktyva). Šiuo metu 
užsienietis, kuris ketina dirbti Lietuvoje, d l leidimo laikinai gyventi gali 
kreiptis tik tuomet, kai jam išduotas leidimas dirbti. Projektu si loma 
nustatyti vien  proced , t. y. pateikus prašym  išduoti leidim  laikinai 
gyventi b  atliekamas ir užsienie io darbo atitikties Lietuvos darbo 
rinkos poreikiams ir s lyg  leidimui laikinai gyventi išduoti vertinimas. 
Be to, si loma nustatyti, kad prašym  išduoti leidim  laikinai gyventi 
tokiam užsienie iui gali pateikti ne tik pats užsienietis, bet ir j darbinti 
sipareigojantis darbdavys.  

 
Asmen  priskyrimo prie 
tarptautin s apsaugos gav  
standart  nustatymas 

Vidaus reikal  ministerija pareng statymo projekt 10, kuriuo bus 
perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES d l 
tre  šali  pilie  ar asmen  be pilietyb s priskyrimo prie tarptautin s 
apsaugos gav , vienodo statuso pab liams arba papildom  apsaug  
galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pob džio reikalavim  
nuostatas.  

 

3. Teis ta migracija ir judumas 
 
Migracijos tendencijos Lietuvoje  
Gyventoj  skai ius. Lietuvos gyventoj  skai ius per 2013 m. sumaž jo daugiausiai d l 

nesl gstan ios Lietuvos gyventoj  emigracijos. 2014 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 944 
kst. gyventoj , t.y. 35 t kst. mažiau nei 2013 m. pradžioje (žr. 1 pav.). Užsienie  skai ius 

išaugo nežymiai – 2 t kst. asmen  ir 2014 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 35 t kst. užsienie , 
kurie sudar  1,2 proc. vis  gyventoj . 90 proc. Lietuvoje gyvenan  užsienie  yra tre  šali  
pilie iai (daugiausia Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos pilie iai). Tik 0,1 proc. gyventoj  (3 892 
asmenys) neturi jokios pilietyb s. 
 

1 pav. Gyventoj  skai ius met  pradžioje 2010-2014 m. 

 
 Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

                                                
10 T. p.  
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Emigracija. 2013 m. iš Lietuvos išvyko virš 39 t kst. Lietuvos gyventoj , apie 2 t kst. 
mažiau nei 2012 m., o imigravo apie 22 t kst. asmen , tai yra 2 t kst. daugiau nei 2012 m (žr. 2 
pav.). Nors emigracijos mastas šiek tiek maž ja, ta iau išvykstan  buvo 1.8 karto daugiau nei 
atvykstan . Didžiausia problema išlieka tai, kad išvykstantys daugiausia yra jauni ir darbingo 
amžiaus žmon s. D l to maž ja potenciali  šalies dirban  skai ius.  

 
2 pav. Emigracija, imigracija ir migracijos saldo, 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

 
Tikslo šalys. Dauguma gyventoj , kaip ir ankstesniais metais, deklaravo savo išvykim  

Europos S jungos valstybes nares (76 proc.). Trys pagrindin s šalys – Jungtin  Karalyst , Airija ir 
Norvegija (žr. 3 pav.).  
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3 pav. Pagrindin s valstyb s,  kurias 2013 m. išvyko Lietuvos gyventojai 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

 
Vyraujan ios išvykimo kryptys išliko tos pa ios kaip ir 2012 m., ta iau 2013 m. lyginant su 

2012 m. maž jo išvykstan  Europos S jungos šalis ir Norvegij  (proporcingai bendram 
išvykstan  skai iui), ta iau 2013 m.  Rusij , Baltarusij  ir Ukrain  išvykusi  buvo apie 19 
proc. daugiau nei 2012 m. (  šias šalis iš viso 2013 m. deklaravo išvykim  3119 asmenys, 2012 m. – 
2549 asmenys).  

Imigracija. 2013 m.  Lietuv  atvyko 22 t kst., t.y. 2 t kst. asmen  daugiau nei 2012 m. Tik 
nedidel  dalis atvykstan  yra užsienie iai, iš kuri  0.7 t kst. yra kit  ES valstybi  pilie iai, o 
lik  2.3 t kst. tre  šali  pilie iai (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Imigrantai pagal pilietyb  

 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

 
2013 m.  Lietuv  daugiausia atvyko Rusijos (776), Baltarusijos (486), Ukrianos (413), 

Latvijos (126), Lenkijos (80) pilie . Išaugo Azijos šali  pilie  imigravusi  Lietuv : 2013 m.  
Lietuv  atvyko 394 pilie  iš Azijos valstybi  (2012 m. – 192). Tuo parpu atvyksdtan  iš 
Afrikos šali  skai ius maž jo: 2013 m. atvyko 47 asmenys (2012 m. – 68). 

Gr žtamoji migracija. Kaip ir 2012 m., absoliuti dauguma atvykusi  yra gr žtantys 
Lietuvos pilie iai. 2013 m.  Lietuv  gr žo 19 t kst. lietuvi , o tai sudar  86 proc. vis  atvykusi .  

 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 



 10

Apibendrinus duomenis, galime pasakyti, kad lyginant su 2012 m., 2013 m. maž jo 
emigracijos mastas (išvyko 2 t kst. mažiau gyventoj ), nežymiai augo gr žtan  lietuvi  skai ius 
(gr žo 1.5 t kst daugiau) ir atvykstan  užsienie  skai ius (atvyko 0.5  t kst. daugiau). Neto 
migracija 2013 m. buvo neigiama (-17 t kst.),  ta iau mažesn  nei 2012 m. (-21 t kst.).  Vis d lto,  
emigracijos maž jimo ir gr žtamosios migracijos augimo tempai išlieka maži, kad juos b  galima 
pavadinti aiškia tendencija.  

3.1. Ekonomin  migracija 
 

Nedarbo lygis. 2013 m. vidutinis metinis registruotas nedarbas šalyje, palyginus su 
ankstesniais metais, ir toliau nuosaikiai maž jo11. Vidutinis metinis bedarbi  procentas nuo 
darbingo amžiaus gyventoj  buvo 10,9 proc. arba 0,8 proc. punkto mažesnis negu vidutinis metinis 
2012 met  registruoto nedarbo rodiklis (11,7 proc.). Tokia tendencija sietina su bendru šalies 
ekonomikos b kl s ger jimu (žr. 5 pav).  

 
5 pav. Nedarbo lygis (%), 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
2013 toliau maž jo jaunimo nedarbas. 2013 m. darbo netur jo kas ketvirtas 15-24 met  

darbingas jaunuolis (2012 m. darbo netur jo kas tre ias jaunuolis). Jaunimo nedarbas vardijamas 
kaip viena pagrindini  emigracijos priežas , tod l nedarbo mažinimas šioje amžiaus grup je yra 
svarbus norint mažinti emigracijos mast .  

  
6 grafikas. Jaunimo (15-24 m.) nedarbas, 2013 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
                                                
11 Lietuvos darbo birža, 
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Tendencijos_pdf/2013%20m.%20ap%C5%BEvalga.pdf 
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2013 m. pabaigoje šalyje buvo registruota virš 203 t kst. bedarbi , t.y. beveik 15,6 t kst. 
arba 3 proc. mažiau nei 2012 m (žr. 7 pav.). Tai yra mažiausias rodiklis per 5 met  laikotarp . 
Duomen , koki  dal  iš j  sudaro užsienio valstybi  pilie iai, n ra. 

 
7 pav. Registruot  bedarbi  skai ius Lietuvoje, 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
Darbo pasi los ir paklausos neatitikimas. Darbo paklausa augo. Lietuvos darbo biržos 

duomenimis12 2013 m. darbo biržos duomen  baz je darbdaviai registravo 242 t kst. laisv  darbo 
viet  (2012 m. – 200 t kst.). Apie 60 proc. darbo pasi lym  registruota paslaug  sektoriuje 
(prekybos, transporto mon se). Daugiausia pasi lym  skirta kvalifikuotai darbo j gai.  

Didžiausia problema yra neatitikimas tarp pasi los ir paklausos darbo rinkoje. Didži  
bedarbi  dal  sudaro negalintys konkuruoti darbo rinkoje, ilgalaikiai bedarbiai ir jaunimas, 
neturintis darbdaviams reikiamo profesinio pasirengimo ar darbo dži . Darbdaviai jau ia 
kvalifikuotos darbo j gos tr kum  ir jiems vis sunkiau surasti tinkamos kvalifikacijos specialist . 
Nepakankamas kvalifikuot  darbuotoj  skai ius verslo atstov  yra vardijamas net kaip veiksnys, 
trukdantis moni  augimui. Kaip problema vardijama ir nesubalansuota Lietuvos švietimo sistema, 
kuri tur  b ti labiau orientuota  reikiam  darbdaviams specialist  parengim . Bendrai sutariama, 
kad imigracijos politika tur  orientuotis  kvalifikuot  darbuotoj , taip pat mokslinio personalo 
pritraukim . Ta iau darbdavi  manymu, b tinas lankstesni  imigracijos proced  nustatymas. J  
manymu, tik tokiu b du galima spr sti aštri  kvalifikuot  darbuotoj  tr kumo problem , pritraukti 
intelektin  potencial  ir teigiamai paveikti valstyb s konkurencingum . Už tai, kad Lietuva turi 
bandyti pritraukti kvalifikuot  specialist  iš užsienio, nes darbo j gos gali pritr kti gyvendinant 
didelius projektus, pasisak  ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb s vadovas13. 
 
3.1.2. Užsienie  atvykimas gavus leidim  dirbti 
 

Situacija. 2013 m. Lietuvos darbo birža14 išdav  5 036 leidimus dirbti užsienie iams (8 
proc. daugiau negu 2012 m.), iš j  3 487 leidimus dirbti pagal darbo sutart , 159 leidimus – 
komandiruotiems užsienie iams, 1 390 leidimus dirbti Lietuvoje prat  (žr. 8 pav.). Padid s 

                                                
12 http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Tendencijos_pdf/2013%20m.%20apžvalga.pdf 
13 http://www.delfi.lt/verslas/verslas/a-butkevicius-jauciasi-kad-truksta-kvalifikuotu-darbuotoju.d?id=61396607 
14 Lietuvos darbo biržos 2013 m. ataskaitos apie ledim  dirbti užsienie iams Lietuvos Respublikoje išdavim  
duomenys.  
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leidim  dirbti išdavimas aiškintinas atsigaunan ia ekonomika ir did jan iu laisv  darbo viet  
skai iumi, ypa  transporto sektoriuje.  

 
8 pav. Užsienie iams išduot  leidim  dirbti skai ius 2006-2013 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos darbo birža 

 
Absoliuti dauguma leidim  dirbti buvo išduoda užsienie iams, turintiems profesij , kurios 

Lietuvoje tr ksta. Profesij , kuri  darbuotoj  tr ksta, s rašus tvirtina socialin s apsaugos ir darbo 
ministras. 2013 m. išliko profesijos pramon s (suvirintojai ir metalini  laiv  korpus  surink jai) ir 
paslaug  (restorano vir jai ir tarptautinio krovini  vežimo transporto priemoni  vairuotojai) 
sektoriuose. Kaip pavaizduota 8 pav., 2013 m. daugiausiai leidim  dirbti išduota tarptautinio 
krovini  vežimo transporto priemoni  vairuotojams – 76 proc. (3 827 leidimai dirbti), 7 proc. – 
metalini  laiv  korpus  surink jams (363 leidimai), 6 proc. – suvirintojams (280 leidimai), 3 proc. 
– restorano vir jams (146 leidimai) (žr. 9 pav.) 

 
9 pav. Leidimai dirbti pagal profesijas, 2013 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos darbo birža 

 
2013 m. daugiausia leidim  dirbti (2 487) buvo išduota Ukrainos pilie iams. Tai sudaro 50 

proc. vis  leidim  dirbti. 2012 m. Ukrainos pilie iai  sudar  41 proc. vis  gavusi  leidimus dirbti. 
Kita didel  grup  – Baltarusijos pilie iai, kuriems buvo išduoti 1 882 arba 37 proc. vis  leidim  
dirbti (žr. 10 pav.).  
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10 pav. Darbuotojai, atvykstantys su leidimu dirbti, pagal pilietyb , 2013 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos darbo birža 

 
78 atvejais pagal darbdavi  prašymus buvo atsisakyta išduoti leidimus dirbti užsienie iams 

l neišsami  ar klaiding  duomen  pateikimo ar kilus tarim  d l dokument  klastojimo (2013 
buvo fiksuotas 61 atvejis, kai profesin  kvalifikacij  patvirtinan iame dokumente buvo klastojimo 
žymi  ir Lietuvos darbo birža kreip si  kompetentingas institucijas d l dokument  tikrumo 
vertinimo). 

Teisiniai pasikeitimai. 2013 m. buvo tobulinama leidimo dirbti išdavimo proced ra, siekiant 
efektyvinti darbuotoj  paiešk  naconalin je darbo rinkoje. Socialin s apsaugos ir darbo ministras 
savo sakymu patvirtino nauj  leidimo dirbti užsienie iams išdavimo s lyg  ir tvarkos apraš 15, 
kuriame nustatyta pareiga darbdaviui, planuojan iam per artimiausius 6 m nesius darbinti daugiau 
kaip 5 tos pa ios profesin s kvalifikacijos užsienie ius, likus ne mažiau kaip 3 m nesiams pateikti 
teritorinei darbo biržai informacij  apie prognozuojam darbinimo poreik . Tokiu b du stengiamasi 
geriau koordinuoti darbo neturin  Lietuvos gyventoj darbinim  ar perkvalifikavim .   

statymo pakeitimo projektai. 2013 m. buvo parengtas statymo „D l užsienie  teisin s 
pad ties“ pakeitim  projektas16, kuriuo Lietuva  nacionalin  teis  perkels 2011 m. gruodžio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyv  2011/98/ES d l vienos prašym  išduoti vien  leidim  
tre  šali  pilie iams gyventi ir dirbti valstyb s nar s teritorijoje pateikimo proced ros ir d l 
valstyb je nar je teis tai gyvenan  tre  šali  darbuotoj  bendr  teisi  nuostat . Šiuo metu 
(kol n ra perkeltos min tos direktyvos nuostatos) užsienie iui, kuris ketina dirbti Lietuvos 
Respublikoje, leidimas laikinai gyventi  išduodamas, jeigu jis turi leidim  dirbti Lietuvos 
Respublikoje, išskyrus atvejus, kai  jis atleidžiamas nuo tokios pareigos17. Š  dokument  užsienietis 
privalo gauti iki atvykimo  Lietuvos Respublik  ir tik j  tur damas gali pateikti prašym  išduoti 
leidim  laikinai gyventi.  
 

                                                
15 Socialin s apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. sakymas Nr. A1-133 „D l Leidimo dirbti užsienie iams 
išdavimo s lyg  ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 34-1675). 
16 Šis statymo projektas Nr. XIIP-1804ES pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui 2014 m. geguž s 7 d., neprad tas 
svarstyti. 
17  statymo nustatytais atvejais, pavyzdžiui, atvykstant užsiimti teis ta veikla, dirbti aukštos profesin s kvalifikacijos 
reikalaujan io darbo ir kt. 
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3.1.3. Užsienie  atvykimas dirbti aukštos profesin s kvalifikacijos reikalaujan io darbo 
 

Situacija. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublika prad jo išduoti leidimus laikinai 
gyventi („m lyn sias korteles“) užsienie iams, ketinantiems dirbti aukštos profesin s kvalifikacijos 
reikalaujant  darb . Pagrindiniai reikalavimai pagal š  pagrind  norin iam atvykti užsienie iui yra 
aukštojo mokslo ar profesin  kvalifikacija ir darbo užmokestis, kuris turi b ti ne mažesnis negu 2 
Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies kio vidutinio m nesinio bruto darbo 
užmokes io dydžiai (2013 m. IV ketv. – ne mažesn  negu 4 680 lit  m nesin  darbo užmokest ). 
Prašymas išduoti leidim  laikinai gyventi (m lyn  kortel ) turi b ti išnagrin tas per 2 m n., 
išduodamas 1 metus galiojantis leidimas laikinai gyventi. 

2013 m. buvo išduoti ar pakeisti 45 leidimai laikinai gyventi („m lynosios kortel s“) 
užsienie iams, atvykusiems dirbti aukštos profesin s kvalifikacijos reikalaujant  darb . Daugiausia 
leidim  išduota Baltarusijos pilie iams – 17 leidim  arba 38 proc. vis  leidim  (žr. 2 lentel ).  

 
2 lentel . Leidimai laikinai gyventi aukštos kvalifikacijos darbuotojams, pagal pilietyb , 2013 m.  

Pilietyb  Sprendim  skai ius Procentin  dalis 
 

Baltarusija  17 38 
JAV 14 31 
Ukraina 6 13 
Rusija 3 7 
Indija 3 7 
Kita 2 4 
Viso 45 100 

Šaltinis: Migracijos departamentas  
 
  Visi užsienie iai ketino b ti darbinti paslaug  sektoriuje (IT specialistais, mokytojais, 

gydytojais, inžinieriais, pardavim  vadybininkais, staig  vadovais).  
Teisiniai pasikeitimai. statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“18 pakeitimai, kuriais 

nustatyti reikalavimai užsienie ui, kuris ketina dirbti aukštos profesin s kvalifikacijos reikalaujant  
darb 19 sigaliojo 2013 m. sausio 1 d. T  pa  dien   sigaliojo sprendim  d l užsienie io aukštos 
profesin s kvalifikacijos reikalaujan io darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams pri mimo 
tvarka20, pagal kuri  darbdavys privalo prieš 21 kalendorin  dien  užregistruoti laisv  darbo viet , o 
Lietuvos darbo birža per 7 kalendorines dienas priima sprendim  d l užsienie io kvalifikacijos 
atitikties Lietuvos daro rinkos poreikiams.  

2013 m. birželio 27 d. priimti statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitimai, susij  
su užsienie io, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas dirbti aukštos profesin s kvalifikacijos 
reikalaujant  darb  (m lynoji kortel ), ilgalaikio gyventojo statuso gijimo s lygomis. Nustatyta, 

                                                
18 2012 m. birželio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ 1, 2, 6, 9, 10, 11, 
12(1), 17, 19, 21, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 38, 40, 43, 49(1), 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 89, 97, 98, 99, 100, 101, 101(1), 
102, 104, 106, 113, 128, 131, 133, 139, 140(1), 141(1) straipsni  ir priedo pakeitimo ir papildymo, statymo papildymo 
44(1), 49(3), 98(1), 99(1), 103(1), 105, 105(1), 105(2), 105(3), 105(4), 106(1) straipsniais ir 12(2), 13, 14, 15, 16, 18, 
20, 145 straipsni  pripažinimo netekusiais galios statymas Nr. XI-2189. 
19 Aukšta profesin  kvalifikacija pibr žta taip kaip ji apirb žiama 2009 m. geguž s 25 d. Europos Tarybos direktyvoje 
2009/50/EB d l tre  šali  pilie  atvykimo ir apsigyvenimo s lyg  siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darb . 
20 Socialin s apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. sakymas Nr. A1-587. 
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kad, jeigu toks užsienietis rodo, kad buvo išvyk s  savo kilm s valstyb  dirbti, užsiimti kita teis ta 
veikla ar studijuoti, jo pragyvento laikotarpio nepertraukia buvimo ne Lietuvos Respublikoje laikas, 
jeigu jis netrunka ilgiau kaip 12 m nesi  iš eil s ir iš viso per 5 met  laikotarp  nesudaro daugiau 
kaip 18 m nesi .  

statymo pakeitimo projektai. 2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 
Seimui pateiktame statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitim  projekte, be kita ko, 
si loma paprastinti aukštos kvalifikacijos užsienie  atvykim  ir gyvenim  Lietuvos Respublikoje,  
nustatant išimt , pagal kuri  aukštos profesin s kvalifikacijos darbuotojui, kuriam darbdavys 
sipareigoja mok ti didesn  atlyginim  (m nesin  darbo užmokest , kuris yra ne mažesnis negu 3 

šalies kio vidutinio m nesinio bruto darbo užmokes io dydžiai), neb  atliekamas užsienie io 
darbo atitikties Lietuvos darbo rinkai vertinimas. Tokiais atvejais si loma prašym  išduoti leidim  
laikinai gyventi (m lyn  kortel ) nagrin ti per trumpesn  (iki 1 m n.) termin , išduoti iki 3 met  
galiojant  leidim  laikinai gyventi. Tokie reguliavimo pakeitimai pasi lyti atsižvelgus  tai, kad 
praktikoje esama atvej , kai darbdavys sipareigoja mok ti gerokai didesn  atlyginim  negu šiuo 
metu reikalaujama. Tai liudija, jog yra darbdavi , kurie j  poreikius atitinkan  tam tikr  aukštos 
profesin s kvalifikacijos specialist  šalyje neranda. J  darbo atitikties darbo rinkos poreikiams 
vertinimas tampa formalus ir tik pailgina tokio užsienie io atvykimo proced . Ta iau verslo 
atstov  nuomone, darbo užmokes io, kur  darbdavys sipareigot  mok ti aukštos profesin s 
kvalifikacijos darbuotojui, dydis tur  b ti sumažintas iki 1,5 šalies kio vidutinio m nesinio bruto 
darbo užmokes io dydžio (tai sudaryt  3 457 litus), o užsienie io darbo atitiktis Lietuvos darbo 
rinkos poreikiams visai netur  b ti vertinama. Darbo rinkos politik  formuojan ios institucijos 
tokio si lymo nepalaiko. Taip pat taikomas reikalavimas Lietuvos darbo biržai vertinti, ar 
užsienie io darbas atitinka Lietuvos darbo rinkos poreikius. 

Kitu Vidaus reikal  ministerijos parengtu statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ 
pakeitim  projektu21 si loma nustatyti, kad prašym  išduoti leidim  laikinai gyventi (m lyn  
kortel ) užsienie iuigali pateikti ir j sipareigojantis darbinti darbdavys. Šiuo metu tai gali padaryti 
tik pats užsienietis.   

 
3.1.4. Užsienie  atvykimas teis tos veiklos pagrindu 

Situacija. statymas “D l užsienie  teisin s pad ties“ numato galimyb  užsienie iams, 
ketinantiems  užsiimti teis ta veikla Lietuvoje,  gauti leidim  laikinai gyventi. Iš tokio užsienie io 
nereikalaujama gauti leidimo dirbti22. Leidimas laikinai gyventi gali b ti išduotas užsienie iui, jeigu 
(1) jis yra Lietuvoje registruotos mon s, kurios statinis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 50 t kst. 
lit , savininkas ar Lietuvoje registruotos mon s bendraturtis, kurio turimo statinio kapitalo dalies 
nominalioji vert  sudaro ne mažiau kaip 50 t kst. lit  ir jo buvimas Lietuvoje yra b tinas vykdant 
veikl ; (2) jis yra Lietuvoje registruotos mon s, staigos ar organizacijos savininkas ir vadovas ir 
jo pagrindinis tikslas yra darbas mon je, staigoje ar organizacijoje; (3) jis Lietuvoje ketina užsiimti 
teis ta veikla, kuriai nereikia gauti leidimo dirbti.  

                                                
21 statymo projektas Nr. XIIP-1804ES, pateiktas Seimui 2014 m. geguž s 7 d. Šiuo projektu perkeliamos 2011 m. 
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/98/ES d l vienos prašym  išduoti vien  leidim  tre  
šali  pilie iams gyventi ir dirbti valstyb s nar s teritorijoje pateikimo proced ros ir d l valstyb je nar je teis tai 
gyvenan  tre  šali  darbuotoj  bendr  teisi  nuostatos. 
22 Šios užsienie  kategorijos yra vardintos socialin s apsaugos ir darbo ministro patvirtintame sakyme 2012 m. 
gruodžio 28 d. sakymas Nr. A1-587. Nuo reikalavimo gauti leidim  dirbti atleidžiami sportininkai, atlik jai, d stytojai, 
atvykstantys religini  bendruomeni  kvietimu ir kt.. 
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2013 m. ženkliai išaugo šiais pagrindais išduot  leidim  laikinai gyventi skai ius. Per metus 
buvo išduota 4 181 leidimai laikinai gyventi, t. y. 1 365 leidim  arba 48 proc. daugiau negu 2012 m. 
ir dvigubai  daugiau negu 2011 m. (žr. 11 pav.). 

 
11 pav. Leidimai laikinai gyventi teis tos veiklos pagrindu, 2010-2013 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 

 
Daugiausia leidim  laikinai gyventi teis tos veiklos pagrindu išduota Rusijos (apie 40 

proc.), Baltarusijos (virš 18 proc.) ir Ukrainos (11 proc.) pilie iams. Apie 5 proc. sudaro leidimai 
laikinai gyventi išduoti Irano ir Pakistano pilie iams.  

Piktnaudžiavimas. Deja, praktikoje paaišk jo, kad neretai užsienie iai deklaruoja ketinim  
Lietuvoje užsiimti teis ta veikla (verslu) ne siekdami realiai vykdyti veikl , o tik gauti leidim  
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Tokie užsienie iai dažniausiai sigyja Lietuvoje registruotas 
mones, paskiria save j  vadovu ir tuo pagrindu kreipiasi d l leidimo laikinai gyventi siekdami ne 

vykdyti teis  veikl , bet pasinaudoti teis tai gautu leidimu laikinai gyventi kaip priemone patekti  
Šengeno erdv . 2013 m. buvo panaikinti 24 leidimai laikinai gyventi, nusta ius, kad mon  nevykdo 
deklaruotos veiklos (2012 m. šiuo pagrindu buvo panaikinti 3 leidimai laikinai gyventi). Pagal 
galiojan io statymo reikalavimus, užsienie iui, kuris ketino užsiimti teis ta veikla Lietuvoje, 
išduotas leidimas laikinai gyventi turi b ti panaikinamas, jeigu nustatoma, kad mon , staiga ar 
organizacija, kurios savininkas ar bendraturtis yra užsienietis, nevykdo deklaruotos veiklos ir (ar) 
užsienie io buvimas Lietuvoje n ra b tinas siekiant mon s, staigos, organizacijos tiksl  bei 
vykdant veikl . Ta iau praktinis šios nuostatos gyvendinimas komplikuotas, nes n ra aišku, kokiais 
kriterijais vadovaujantis tur  b ti konstatuota, kad deklaruota veikla nevykdoma, o užsienie io 
buvimas  vertinamas kaip neb tinas siekiant mon s tiksl  ir vykdant veikl . D l to teism  praktika 
nepalanki institucij  sprendimams naikinti deklaruotos veiklos nevykdan  užsienie  leidimus 
gyventi. 

 Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2013 m. vasario 
13 d. organizavo pos  nelegalios migracijos kontrol s stiprinimo klausimui svarstyti, kuriame 
buvo konstatuota, kad galiojantis leidim  laikinai gyventi išdavimo reguliavimas netinkamas, 
nustatyti reikalavimai leidimui laikinai šiuo pagrindu gauti yra akivaizdžiai per žemi ir sudaro terp  
piktnaudžiavimui, nes išduodami leidimai laikinai gyventi tiems užsienie iams, kuri  nurodomi 
gyvenimo Lietuvoje tikslai akivaizdžiai fiktyv s. Buvo gauti Lietuvos Respublikos Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto23 ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb s vadovo24 

                                                
23 Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 2013 m. vasario 13 d. pos džio protokolas 
Nr. 104-P-7. 
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pavedimai parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teis s akt  projektus tvirtinant 
fiktyvi moni  s vokos, fiktyvios veiklos nustatymo kriterij  reguliavim , papildant atsisakymo 
išduoti ar pakeisti leidim  gyventi pagrindus.  

Si lomi statymo pakeitimai. Vidaus reikal  ministerija pareng statymo „D l užsienie  
teisin s pad ties“ pakeitimo statymo projekt , kuris 2013 m. gruodžio 11 d. pateiktas svarstyti 
Seimui. Projektu, inter alia, si loma nustatyti aukštesnius reikalavimus užsienie iams, norintiems 
gauti leidim  laikinai gyventi teis tos veiklos pagrindu ir  numatyti kitas efektyvesn s nelegalios 
migracijos kontrol s priemones. Projektu konkre iai si loma:  

 
1) tvirtinti reikalavim  užsienie iui užsiimti teis ta veikla Lietuvos Respublikoje ne 

mažiau kaip 6 m n. iki kreipimosi d l leidimo laikinai gyventi dienos; 
2) tvirtinti reikalavim , kad b  leista apsigyventi Lietuvoje tik tiems užsienie iams, kurie 

yra aktyviai sitrauk mon s veikl  ir kuri  buvimas yra b tinas siekiant mon s tiksl  
arba jas valdant (t. y. užsienietis kartu turi b ti mon s vadovas, kolegialaus valdymo ar 
prieži ros organo narys, tur ti teis mon s vardu sudaryti sandorius, arba b ti akcin s 
bendrov s ar uždarosios akcin s bendrov s akcininku, kuriam nuosavyb s teise 
priklausan  bendrov s akcij  nominali vert  yra ne mažesn  kaip 1/3 šios bendrov s 
statinio kapitalo); 

3) tvirtinti reikalavim , kad užsienie io valdomoje mon je b steigtos ne mažiau kaip 3 
darbo vietos, kuriose vis  darbo  laik  dirbt  Lietuvos gyventojai; 

4) tvirtinti reikalavim , kad užsienie io valdomos mon s nuosavo kapitalo (turto) vert  
sudaryt  ne mažiau kaip 100 t kstan  lit , iš kuri  50 t kst. b  užsienie io 
investuotas turtas;  

5) tvirtinti tinkamos gyventi gyvenamosios patalpos s vok , kuri b  taikoma 
užsienie iui, siekian iam gauti leidim  laikinai gyventi, siekiant išvengti 
piktnaudžiavimo, kuomet užsienie iai dešimtimis deklaruoja gyvenam  viet  vienoje 
patalpoje nepaisant j  ploto ir dažniausiai faktiškai tose patalpose negyvena; 

6) papildyti atsisakymo išduoti ar pakeisti leidim  gyventi ir leidimo laikinai gyventi 
panaikinimo pagrindus ir leidimo gyventi užsienie iui neišduoti, jeigu netenkinami 
nustatomi reikalavimai gyvenamajai patalpai, taip pat jeigu yra rimtas pagrindas manyti, 
kad užsienietis kelia nelegalios migracijos gr sm , steigta fiktyvi mon  ar 
nebetenkinami leidimui laikinai gyventi gauti nustatyti reikalavimai; 

7) tvirtinti fiktyvios mon s s vok  ir nustatyti teisin  pagrind  tvarkai, pagal kuri  b  
vertinama, ar mon  yra fiktyvi, ir atitinkamai sprendžiama d l leidimo laikinai gyventi 

išdavimo ar panaikinimo; 
8) leidim  laikinai gyventi teis tos veiklos pagrindu išduoti metams, o keisti 2 metams.  
Kartu Seimui pateiktas ir Administracini  teis s pažeidim  kodekso pakeitimo statymo 

projektas25, kuriuo si loma griežtinti sankcijas asmenims už melaging  duomen  pateikim  
kvietimams užsienie iams atvykti  Lietuvos Respublik  arba pagalb  kitu neteis tu b du 
užsienie iui gauti dokument , patvirtinant  teis  b ti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat 
si loma nustatyti administracin  atsakomyb  (baud ) švietimo staigai ir darbdaviui, jeigu 

                                                                                                                                                            
24 Ministras Pirmininko pavedimas, formintas 2013 m. kovo 5 d. rezoliucija Nr. 63-888. 
25 2013 m. gruodžio 11 d. pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos administracini  teis s pažeidim  kodekso 2065, 225, 
233 ir 2591 pakeitimo bei Kodekso papildymo 2066 straipsniu statymo projektas Nr. XIIP-1397. 
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migracijos staigai nepranešami duomenys apie nutraukus  mokym si ar darbo santykius užsieniet , 
kuriam atitinkamu pagrindu buvo išduotas leidimas laikinai gyventi. 

 Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas taip pat pasisak  
už tai, kad leidim  laikinai gyventi išdavimo atskiroms užsienie  kategorijoms s lygos b  
labiau diferencijuotos, nes analogišk  proced  taikymas visiems užsienie iams, nepriklausomai 
nuo ketinam  investuoti Lietuvoje l  dydžio, daro neigiam tak kio pl trai, mažina rimt  
užsienio verslinink  ketinimus investuoti Lietuvoje. Tokiai pozicijai pritaria ir verslo atstovai, 
pažym dami ne tik b tinyb  užkirsti keli  piktnaudžiavimui sistema, bet ir lengvinti bei spartinti 
leidim  gyventi išdavimo proced ras tiems užsienie iams, kurie atvyksta užsiimti realia veikla 
Lietuvoje, dirbti aukštos profesin s kvalifikacijos darbo. Atsižvelgdama  tai, Vidaus reikal  
ministerija parengtame statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitimo statymo projekte, 
kuris 2013 m. gruodžio 11 d. pateiktas svarstyti Seimui, si lo nustatyti palankesnias atvykimo 

lygas tiems užsienie iams, kuri  investuotos l šos sudaro ne mažiau kaip 900 t kst. lit  ir kuri  
mon je steigtos ne mažiau kaip 5 darbo vietos visai daro dienai, jeigu šie užsienie iai atitinka kitus 

teis tai veiklai keliamus reikalavimus (žr. auks iau). Šiems užsienie iams leidimus laikinai gyventi 
si loma išduoti ir keisti trejiems metams bei per trumpesn  laik  (2 m n.) nagrin ti ši  užsienie  
šeimos nari  prašymus išduoti leidim  laikinai gyventi.  

Šiais si lymais siekiama mažinti piktnaudžiavim  ir nelegalios migracijos rizik , ypa  
kuomet užsienie iai nori atvykti teis tos veiklos pagrindu bei nustatyti palankesnes atvykimo 

lygas atskiroms užsienie  kategorijoms.    

3.2. Šeimos susijungimas  
 

Situacija. Leidim  laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu kasmet išduodama apie 
4.5-5 t kst. Tai sudaro tre dal  vis  leidim  gyventi. 2013 m. šeimos susijungimo pagrindu išduoti 
ar pakeisti 5 020 leidimai laikinai laikinai gyventi  užsienie iams (žr. 12 pav). 60 proc. išduot  ar 
pakeist  leidim  laikinai gyventi užsienie iams, kurie yra Lietuvos Respublikos pilie io arba 
užsienie io, turin io leidim  nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje, sutuoktiniai. 

 
12 pav. Leidimai laikinai gyventi Lietuvoje šeimos susijungimo pagrindu 2009-2013 m.  

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 

 
Teisiniai pasikeitimai. 2013 m. buvo priimta aktuali  nuostat  d l šeimos susijungimo.  
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2013 m. birželio 27 d. priimti statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitimai26, 
kuriais statyme patikslinta27 „kito asmens, kuris pagal Europos S jungos teis s aktus naudojasi 
laisvo asmen  jud jimo teise“ apibr žtis. Šiems asmenims priskirtini Europos S jungos valstybi  
nari  pilie  išlaikomi, nuo j  priklausomi ar su jais ilgalaikius nuolatinius santykius palaikantys 
(kai tai rodoma dokumentais) asmenys, jiems pagal ES teis  turi b ti palengvinamos galimyb s 
kartu atvykti ir apsigyventi valstyb je nar je. Apibr žtis patikslinta ta apimtimi, kuria buvo 
nustatyta, kad asmuo Europos S jungos valstyb s nar s pilie io turi b ti išlaikomas ar priklausomas 
išvykimo Europos S jungos valstyb je nar je. Šios s lygos d l išvykimo šalies atsisakyta.  

Taip pat min tu statymu suvienodintos Europos S jungos valstybi  nari  pilie  ir 
Lietuvos Respublikos pilie , pasinaudojusi  laisvo asmen  jud jimo teise, šeimos nariams 
taikomos s lygos Europos S jungos leidimo laikinai gyventi kortelei gauti. Lietuvos Respublikos 
pilie , kurie pasinaudojo laisvo asmen  jud jimo teise, šeimos nariams S jungos pilie io šeimos 
nario leidimo gyventi šalyje kortelei gauti taikyta s lyga atvykti iš kitos Europos S jungos valstyb s 
nar s. Šios s lygos atsisakyta.  

statymo pakeitimo projektas. 2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 
pateiktame statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitim  projekte taip pat si loma 
nustatyti palankesnes šeimos susijungimo s lygas (kuomet šeimos nariai gali atvykti kartu) ši  
kategorij  užsienie iams: 1) kurie investuoja daugiau Lietuvoje (900 t kst. lit ) ir sukuria ne 
mažiau kaip 3 darbo vietas); 2) kurie atvyksta d styti (šeimos nariai gal  atvykti kartu);  3) kurie 
laikinai (iki trej  met ) užsienio valstyb s mon s yra atsiun iami  Lietuvos Respublik  dirbti šios 
mon s atstovyb je, filiale ar mon je, kuri priklauso tai pa iai moni  grupei, kaip vadovai arba 

kaip specialistai ir kurie iki atvykimo  Lietuvos Respublik  dienos ne mažiau kaip pastaruosius 
vienus metus dirbo toje užsienio valstyb s mon je, j  dalykini  žini  ar aukštos profesin s 
kvalifikacijos b tinai reikia Lietuvos Respublikoje steigtos mon s, atstovyb s ar filialo veiklai ir 
jiems darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu bus mokamas ne mažesnis negu 2 Lietuvos 
statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies kio vidutinio m nesinio bruto darbo 
užmokes io dydžiai darbo užmokestis. Šiems užsienie iams neb  taikomas bendras reguliavimas, 
kuomet d l šeimos susijungimo gali kreiptis tik užsienietis, kuris turi leidim  laikinai gyventi ir yra 
pragyven s Lietuvoje dvejus metus.  

3.3. Studentai ir tyr jai 
 
Situacija. Studijuojan  Lietuvoje užsienie  (tiek ES, tiek ir tre  šali  pilie ) 

skai ius nuolat auga. 2012–2013 mokslo metais Lietuvos aukštosiose mokyklose (universitetuose ir 
kolegijose) vis  arba dal  studij  programos studijavo 4 928 užsienie iai28 (žr. 13 pav). Studentai 
užsienie iai sudar  3,1 proc. nuo vis  Lietuvos student .  

 

                                                
26 2013 m. birželio 27 d. priimtas Lietuvos Respublikos statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ 2, 53, 101 
straipsni  ir priedo pakeitimo ir papildymo statymas Nr. XII-436. 
27 Atsižvelgus  Europos S jungos Teisingumo Teismo 2012 m. rugs jo 5 d. sprendime byloje C-83/11 (Secretary of 
State for the Home Department prieš M. S. Rahman ir kt.) pateikt  išaiškinim  d l 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB d l S jungos pilie  ir j  šeimos nari  teis s laisvai jud ti ir gyventi 
valstybi  nari  teritorijoje nuostat . 
28 Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys, 
http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/609_5cb91a07078d12aa4ac21a9fa9acb526.pdf 
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13 pav. Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys užsienio studentai, 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija 

 
Mokymosi tikslu ( skaitant vidurinio ugdymo program ) atvykusiems tre  šali  

pilie iams 2013 m. buvo išduoti arba pakeisti 1 476 leidimai laikinai gyventi.  
 

14 pav. Leidimai laikinai gyventi Lietuvoje mokymosi tikslu, 2009-2013 m. 
 

Šaltinis: Migracijos metraštis 
 
Ta iau studijuojan  tre  šali  pilie  skai ius realiai yra didesnis, kadangi pagal 

galiojan  tvark  priimtiems studijuoti užsienie iams išduodama iki 1 met  galiojanti nacionalin  
viza, d l leidimo laikinai gyventi studentas užsienietis gali kreiptis jau b damas Lietuvoje ir 
besibaigiant pirmiesiems studij  metams.  

Tyr jai. Kaip tyr jams 2013 m. išduoti 8 leidimai laikinai gyventi, 2012 m. – 9 leidimai 
laikinai gyventi. Iš viso šiuo pagrindu nuo 2008 m. išduoti 35 leidimai laikinai gyventi.  

Aukštojo mokslo tarptautiškumas. 2013 m. buvo toliau t siamos veiklos, susijusios su 
Lietuvos akštojo mokslo tarptautiškumo skatinimu. Konkurso b du buvo skirtos valstybin s 
stipendijos užsienie  dalin ms lituanistikos (baltistikos) studijoms, mokslin ms stažuot ms, 
kitoms studijoms ir lietuvi  kalbos ir kult ros vasaros kursams. Taip pat buvo vykdomas konkursas 
Azerbaidžano, Arm nijos, Baltarusijos, Gruzijos, Kazachstano ir Ukrainos pilie iams gauti 
valstyb s param  magistrat ros studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose bei konkursas gauti 
valstyb s param  užsienie iams d stytojams, atvykstantiems d styti  Lietuvos aukšt sias 
mokyklas. Suteikta parama magistrant ros studijoms 26 tre  šali  pilie iams. 
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statymo pakeitimo projektai. 2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 
pateiktu svarstyti Seimui statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitim  projektu si loma: 

 nustatyti palankesnes atvykimo s lygas užsienie iams, kurie atvyksta mokytis ar 
studijuoti, atlikti mokslinius tyrimus ar eksperimentin s pl tros darbus arba d styti 
Lietuvos mokslo ir studij  institucijose. Si loma atvykstantiems d stytojams taikyti 
tokias pa ias s lygas kaip ir tyr jams; nustatyti galimyb  tyr jams ir d stytojams 
išduoti ilgiau (iki 2 m.) galiojant  leidim  laikinai gyventi (šiuo metu išduodamas 1 
m. galiojantis leidimas laikinai gyventi); d stojai gal  atvykti kartu su šeima 
(tyr jai toki  galimyb  turi ir šiuo metu); 

 nustatyti galimyb  užsienie iui, pabaigusiam mokym si ar studijas, likti Lietuvoje 
dar šešiems m nesiams. Šiuo metu užsienie iui mokymosi ar studij  pagrindu 
išduotas leidimas laikinai gyventi galioja tik iki mokslo ar studij  pabaigos, tod l, 
gij s išsilavinim  Lietuvoje, užsienietis turi išvykti, net jeigu ketina t sti studijas 

Lietuvoje ar gali b ti darbintas pagal gyt  išsilavinim ; 
 leisti užsienie iams studij  laikotarpiu sidarbinti Lietuvos mokslo ir studij  

institucijose mokslini  tyrim  ar eksperimentin s pl tros srityje, moksleiviui ar 
studentui b ti darbintam praktikos laikotarpiu, atleidžiant nuo pareigos sigyti 
leidim  dirbti. Šiuo metu reikalavimas gauti leidim  dirbti studentams taikomas 
visais atvejais, t. y. norintiems dirbti mokslo srityje ir sidarbinant praktinio 
mokymo laikotarpiu. Nuo leidimo dirbti reikalavimo praktikos laikotarpiu n ra 
atleisti ir mokiniai, besimokantys pagal profesinio mokymo program .  

 
2013 m. gruodžio 11 d. pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos administracini  teis s 

pažeidim  kodekso straipsni  pakeitimo projektas29, kuriuo si loma nustatyti administracin  
atsakomyb  (baud ) švietimo staigai, jeigu migracijos staigai nepranešami duomenys apie 
nutrauk  mokym si užsieniet . 
 

3.4. Integracija 
 
Iki 2014 m. Lietuvoje nebuvo už užsienie  integracijos klausimus atsakingos vienos 

institucijos. Lietuvos Respublikos Vyriausyb  2014 m. sausio 22 d. nutarimu patvirtino Lietuvos 
migracijos politikos gaires bei išsprend  užsienie  integracijos politikos formavimo funkcij  
priskyrimo vienai institucijai klausim . Ši sritis priskirta Socialin s apsaugos ir darbo ministerijai. 
Pagal parengt  šios ministerijos nuostat  pakeitimo projekt 30 Socialin s apsaugos ir darbo 
ministerijai pavedama vykdyti funkcijas užsienie  integracijos politikos srityje: analizuoti 
užsienie  integracijos procesus, rengti ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teis s akt  
projektus ir rengti strateginio planavimo dokumentus d l užsienie  integracijos.  

2013 m. spalio 10 d. priimtomis statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ pataisomis 
nustatyta, kad užsienie  integracijos gyvendinimui koordinuoti sudaroma Vyriausyb s komisija,  
kurios sud traukiami socialin s apsaugos ir darbo, vidaus reikal , sveikatos apsaugos, švietimo ir 

                                                
29 2013 m. gruodžio 11 d. pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos administracini  teis s pažeidim  kodekso 2065, 225, 
233 ir 2591 pakeitimo bei Kodekso papildymo 2066 straipsniu statymo projektas Nr. XIIP-1397. 
30 Socialin s apsaugos ir darbo ministerijos nuostat  pakeitimo projektas Nr. 14-937(3).   
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mokslo, kult ros ir finans  ministrai arba viceministrai, Lietuvos savivaldybi  asociacijos atstovas, 
prireikus ir kiti asmenys.  

Lietuvos Respublikos Vyriausyb  2014 m. sausio 22 d. nustat  komisijos užsienie  
integracijos gyvendinimui koordinuoti personalin  sud  ir suformulavo šias užduotis: vykdyti 
užsienie  integracijos gyvendinimo proces  ir konkre  veiksm , susijusi  su užsienie  
integracija, steb sen  ir spr sti klausimus, susijusius su užsienie  integracijos gyvendinimu; 
teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstyb s ir savivaldybi  institucijoms ir staigoms, 
tarptautin ms ir nevyriausybin ms organizacijoms rekomendacijas d l užsienie  integracijos 
gyvendinimo tobulinimo. Komisija gali pasitelkti nepriklausom  ekspert , valstyb s institucij , 
staig  ir organizacij  atstov .  

Užsienie  integracijai skirtos priemon s (projektai) 2013 m. buvo vykdomos iš Europos 
fondo tre  šali  pilie  integracijai ir Europos pab li  fondo l . 

3.5. Pilietyb  ir nat ralizacija  
 

Situacija. Iš viso Lietuvos Respublikos pilietyb  2013 m. gijo 37 579 asmenys, iš j  
daugiausia gimstant (97 proc.), taip pat 870 asmen  Lietuvos pilietyb  buvo atkurta (asmenims iki 
1940 m. birželio 15 d. tur jusiems Lietuvos pilietyb , ar j  palikuonims, kurie buvo ištremti iš 
Lietuvos arba pasitrauk  d l politini  ir pan. priežas  okupacijos metais), 36 asmenys gijo 
pilietyb  supaprastinta tvarka, kuri taikoma lietuvi  kilm s asmenims, 37 asmenims Lietuvos 
pilietyb  buvo gr žinta. 

2013 m. Lietuvos Respublikos pilietyb  nat ralizacijos tvarka suteikta 173 asmenims, t. y. 
kiek mažiau negu 2012 m., kuomet pilietyb gijo 183 asmenys (žr. 15 pav.). 2013 m. daugiausia 
asmen  (57 asmenys) gijusi  LR pilietyb  buvo asmenys be pilietyb s, taip pat Rusijos, 
Baltarusijos ir Ukrainos pilietyb  tur  asmenys. Kit  šali  pilei iai, norintys gauti pilietyb  
nat ralizacijos tvarka, turi atsisakyti tur tusios pilietyb s prieš prisiekiant Lietuvos Respublikai.  

 
15 pav. Lietuvos Respublikos pilietyb  nat ralizacijos tvarka, 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 
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Lietuvoje 2014 m. pradžioje gyveno 3 892 asmenys be pilietyb s, iš j  3 800 – turintys 
ilgalaikio gyventojo status . Lyginant su 2013 m. pradžios duomenimis Lietuvoje gyvenan  
asmen  be pilietyb s sumaž jo 6 proc.31.  

 2013 m. 452 Lietuvos pilie iai neteko Lietuvos pilietyb s (jos atsisak  43 asmenys, gij  
kitos valstyb s pilietyb  409 asmenys). Tai neabejotinai susij  su Lietuvos pilie  emigracija  
kitas valstybes. Ta iau lyginant 2013 m. duomenis su ankstesni  met  sprendim   d l Lietuvos 
Respublikos pilietyb s netekimo statistika, toki  atvej  maž ja (pvz., 2009 m. Lietuvos pilietyb s 
neteko 878 asmenys, 2010 m. – 579, 2012 m. – 445). 

Lietuvos Respublikos pilietyb s suteikimas išimties tvarka. 2013 m. po ilgos pertraukos, 
trukusios nuo 2008 m., užsienio valstyb s pilietyb  turin iam asmeniui buvo suteikta Lietuvos 
pilietyb  išimties tvarka. Respublikos Prezident  2012 m. atsisak  suteikti Lietuvos Respublikos 
pilietyb  išimties tvarka JAV pilietyb  turin iai sportininkei ir kreip si  Konstitucin  Teism 32, 
prašydama išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarim  nuostatas, pagal kurias Lietuvos pilietyb  
užsienio valstyb s pilie iui gali b ti suteikta išimties tvarka, kai toks asmuo turi ypating  nuopeln  
Lietuvos valstybei ir yra integrav sis  Lietuvos visuomen . 2013 m. kovo 13 d. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas pateiktame išaiškinime33 pažym jo, kad Respublikos Prezidento 
diskrecij  spr sti d l pilietyb s suteikimo išimties tvarka už nuopelnus Lietuvos valstybei saisto 
konstituciniai imperatyvai, kad tai turi b ti ypatingi ir neabejotini nuopelnai pa iai Lietuvos 
valstybei ir kad j  turintis asmuo turi b ti susij s su Lietuvos valstybe nuolatiniais faktiniais ryšiais, 
integrav sis  Lietuvos visuomen . 2013 m. gruodžio 2 d. dekretu34 Respublikos Prezident  suteik  
Lietuvos Respublikos pilietyb  išimties tvarka sportininkei, turin iai kitos šalies pilietyb . 

Teisiniai pasikeitimai. 2013 m. sausio 1 d. sigaliojo 2010 m. gruodžio 2 d. priimto naujo 
Lietuvos Respublikos pilietyb s statymo35 nuostatos, pagal kurias prad ti išduoti du nauji 
dokumentai: 1) teis  atkurti Lietuvos Respublikos pilietyb  patvirtinantis pažym jimas ir 2) lietuvi  
kilm  patvirtinantis pažym jimas. Šiuos dokumentus gali gauti užsienio valstyb se ar Lietuvoje 
gyvenantys užsienie iai, kurie pagal Lietuvos Respublikos pilietyb s statym  atitinkamai turi 
neterminuot  teis  atkurti Lietuvos pilietyb  (t. y. asmenys, kurie iki 1940 m. birželio 15 d. tur jo 
Lietuvos pilietyb  ir j  palikuonys) arba yra lietuvi  kilm s asmenys. Per metus išduoti 122 tokie 
pažym jimai, daugiausia Baltarusijos Respublikos pilie iams (92). 

2013 m. geguž s 9 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1961 m. Jungtini  Taut  
konvencij  d l asmen  be pilietyb s skai iaus mažinimo36 ir pri  Lietuvos Respublikos 
pilietyb s statymo pakeitimus37, kuriais asmenims be pilietyb s nustatytos palankesn s 
nat ralizacijos s lygos –  asmenys be pilietyb s, kurie gim  Lietuvos teritorijoje ir nebuvo gij  
kitos valstyb s pilietyb s, d l pilietyb s suteikimo (nat ralizacijos tvarka) gal s kreiptis, jeigu 
gyvena Lietuvoje pastaruosius 5 metus (kitais atvejais nustatytas bendras 10 met  pragyvento 
laikotarpio reikalavimas). Kaip ir kitiems asmenims, siekiantiems nat ralizacijos tvarka gyti 

                                                
31 Migracijos metraš io duomenys.  
32 Žin., 2013, Nr. 6-213  
33 Žin., 2013, Nr. 28-1333 
34 Respublikos Prezidento 2013 m. gruodžio 2 d. dekretas Nr. 1K-1662.  
35 Žin., 2010, Nr. 144-7361. 
36 Lietuvos Respublikos statymas „D l Jungtini  Taut  konvencijos d l asmen  be pilietyb s skai iaus mažinimo 
ratifikavimo“ Nr. XII-268. 
37 Lietuvos Respublikos pilietyb s statymo 18 ir 40 straipsni  papildymo ir pakeitimo statymas Nr. XII-269. 
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pilietyb , taikomos integracijos s lygos (lietuvi  kalbos ir Konstitucijos pagrind  egzamin  
išlaikymas) ir priesaikos Lietuvos Respublikai reikalavimas. 
 

3.6. Migracijos  ir judumo valdymas 
 

Vizos 
Didel  ir nuolat augan  dal  atvykstan  sudaro turistai ar trumpam laikotarpiui kitais 

tikslais su vizomis atvykstantys užsienie iai. 2013 m. Lietuvos viz  tarnybose buvo išduota daugiau 
nei 465 t kst. Šengeno viz , t.y. 53 t kst. daugiau nei 2012 metais. Tai skatino verslo ir turizmo 
pl tr . Atvykstamojo turizmo pajamos 2013 m. did jo 7,6 proc. 

Daugiausia Šengeno viz  buvo išduota Baltarusijoje (49 proc.) ir Rusijoje (36 proc.). 
Palyginus su 2010 m. Lietuvos viz  tarnybos 2013 m. išdav  daugiau nei du kartus viz  
Baltarusijoje (žr. 16 pav.).  

 
16 pav. Šalys, kuriose Lietuvos viz  tarnybos išdav  daugiausia viz , t kst. 2010 – 2013 m. 

 
Šaltinis: Europos komisija  

 
2013 m. Lietuvos viz  tarnybos nepatenkino 4262 prašym  išduoti vizas. Dažniausiai vizas 

buvo atsisakoma išduoti Gruzijoje (28 proc.), Arm nijoje (17 proc.), Rusijoje (14 proc.), 
Kazachstane (8,8 proc.) ir Baltarusijoje (8,5 proc.).   

Siekdama pagerinti konsulini  paslaug  prieinamum , Užsienio reikal  ministerija 2013 m. 
pasiraš  susitarimus su išor s paslaug  teik jais (VFS Global). Ši  susitarim  pagrindu Rusijoje ir 
Ukrainoje buvo atidaryti viz  centrai. Pirmasis centras atidarytas 2013 m. kovo 12 d. Maskvoje. 
2013 m. Rusijoje palaipsniui prad jo veikti 17 viz  centr . Kijeve viz  centras atidarytas 2013 m. 
geguž s 31 d., nuo birželio 3 d. –dar 13 Lietuvos viz  centr  Ukrainoje38. Atsižvelgiant  

                                                
38 Lvove, Odesoje, Donecke, Charkove, Ivano Frankivske, Ternopilyje, Rivn je, Lucke, Dniepropetrovske, Žytomyre, 
Vinicoje, Chmelnyckyje, Simferopolyje. 
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pasiteisinusi  viz  prašym  centr  veikl , planuojama pl sti bendradarbiavim  su išor s paslaug  
teik jais39.  

2013 m. Lietuva toliau pl tojo40 Viz  informacin  sistem  (VIS), kurios pagalba yra renkami 
viz  prašytoj  biometriniai duomenys: 2013 m. geguž s 15 d. VIS buvo diegta Lietuvos 
Respublikos ambasadoje Jungtin je Karalyst je, 2013 m. lapkri io 14 d. – Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Kazachstane ir Lietuvos Respublikos ambasados Kazachstane Almatos skyriuje. 2013 
m. Lietuvos viz  tarnybose išduot  biometrini  viz  skai ius sudar  iki 1 proc. vis  Lietuvos 
išduot  Šengeno viz  skai iaus.  

Nuo 2013 m. balandžio 15 d. sigaliojo atstovavimo susitarimo d l Šengeno viz  išdavimo 
pasikeitimai, pagal kuriuos Latvijos Respublika atstovauja Lietuv  Argentinoje, o Lietuva 
atstovauja Latvij  Bulgarijoje ir Arm nijoje. 2013 m. lapkri io 10 d. pasirašytas Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb s ir Indijos Respublikos Vyriausyb s susitarimas d l viz  režimo 
panaikinimo diplomatini  pas  tur tojams41. 

4. Neteis ta migracija 
 

Situacija. Bendra Lietuvos Respublikos valstyb s siena yra 1762 km ilgio. 1070 km arba 60 
proc. viso Lietuvos valstyb s sienos ilgio yra išorin  Europos S jungos siena. Išorini  sien  
apsauga yra vienas iš svarbiausi  Lietuvos prioritet .  

Neteis tos migracijos tendencijos 2013 m. lyginant su ankstesniais metais išlieka tos pa ios: 
bandoma neteis tai kirsti valstyb s sien  (organizuotai ar savarankiškai), siekiama gauti viz  
apgaul s b du (pateikiant melagingus duomenis apie vykimo tiksl , pasinaudojant fiktyviai 
formintais kvietimais užsienie iams vizai gauti), pasinaudoti klastotais dokumentais. Dažniausiai 

pateikdami tikrov s neatitinkan ius duomenis apie vykimo tiksl  vizas ketino gauti Irako, Gruzijos, 
Arm nijos, Egipto pilie iai. Siekaint mažinti neteis  migracij , si loma griežtinti atsakomyb  
(didinti baudas) už melaging  duomen  pateikim  kvietimams užsienie iams atvykti  Lietuvos 
Respublik  patvirtinti arba pagalb  kitu neteis tu b du užsienie iui gauti dokument , patvirtinant  
teis  b ti ar gyventi Lietuvos Respublikoje42. 

2013 m. užfiksuota mažiau valstyb s sienos pažeidim  prie Lietuvos Respublikos ES išor s 
sienos (lyginant su 2012 m. valstyb s sienos su Baltarusijos Respublika pažeidim  sumaž jo 16 
proc., sienos su Rusijos Federacija – 37 proc.). 

Po trejus metus trukusios intensyvios Gruzijos pilie  nelegalios migracijos, 2013 m. 
Gruzijos pilie  nelegalios migracijos atvej  sumaž jo (lyginant su 2012 m. duomenimis sulaikyt  
už valstyb s sienos pažeidim  Gruzijos pilie  skai ius sumaž jo apie 40 proc.). Gruzijos pilie iai 
paprastai savarankiškai bando neteis tai pereiti valstyb s sien  iš Baltarusijos. Neorganizuota 
nelegalia migracija pasižymi ir gretim  valstybi  – Baltarusijos, Rusijos Federacijos pilie iai. Pagal 
sulaikyt  už neteis  valstyb s sienos kirtim  nelegali  migrant  pilietybes, didžiausi  dal  sudar  

                                                
39 Svarstomos valstyb s – Arm nija, Azerbaidžanas, Baltarusijos Respublika, Gruzija, Kazachstanas, Kinija, Turkija. 
40 VIS taip pat veikia Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipto Arab  Respublikoje (nuo 2011 m. spalio 11 d.) ir 
Lietuvos Respublikos ambasadoje Izraelio valstyb je (nuo 2012 m. geguž s 12 d.). Pagrindin  VIS pl tros banga yra 
numatyta 2014 m.  
41 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2014 m. vasario 26 d. nuatrimu Nr. 189. 
42 Lietuvos Respublikos administracini  teis s pažeidim  kodekso pakeitimo statymas 2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb s nutarimu pateiktas svarstyti Seimui. 
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Gruzijos, Vietnamo ir Afganistano pilie iai (žr. 3 lentel ). Daugiausia, virš 83 proc. atvej , 
nelegali  migrant  sulaikyta pasienyje su Baltarusija.  

 
3 lentel : Už neteis  valstyb s sienos kirtim  sulaikyt  tre  šali  pilie iai, 2012-2013 m. 

2012 m 2013 m. 
Pilietyb  Skai ius Pilietyb  Skai ius 

Gruzija 258 Gruzija 151 
Vietnamas 85 Vietnamas 66 
Afganistanas  54 Afganistanas 42 
Rusija 31 Baltarusija 25 
Baltarusija 19 Rusija 20 
Kiti 30 Kiti 25 
IŠ VISO 477 IŠ VISO 329 

Šaltinis: Valstyb s sienos apsaugos tarnyba 
 

Daugiausia d l neteis to buvimo šalies viduje sulaikyt  užsienie  yra asmenys, kurie 
neišvyko pasibaigus vizos galiojimo laikui (2013 m., kaip ir 2012 m., tokie užsienie iai sudaro apie 
85 proc. sulaikyt  d l neteis to buvimo šalies teritorijoje atvej ).   

2013 m. sulaikytos 14 gabenam  nelegali  migrant  grup s. 2013 m. d l neteis to žmoni  
gabenimo per valstyb s sien  prad ta 12 ikiteismini  tyrim . Daugiausia asmen , organizuotai 
gabenam  grup mis, buvo Vietnamo ir Afganistano pilie iai. Buvo išsiaiškintas tarptautinis Rusijos 
pilie  (vienas iš j  – prieglobs io prašytojas, laikinai gyven s Užsienie  registracijos centre) 
organizuotas nelegali  migrant  iš ši  šali  gabenimo tinklas. Vietnamo ir Afganistano pilie  
tikslo šalys buvo Italija, Pranc zija ir Vokietija. 

2013 m. kaip ir kiekvienais metais toliau buvo vykdoma situacijos prie valstyb s sienos 
analiz , už kuri  atsakingas yra Valstyb s sienos apsaugos tarnybos Informacijos analiz s skyrius. 
Analizuojant duomenis yra atsižvelgiama ir  iš kit  nacionalini  ir Europos S jungos institucij  ar 
organizacij , tarp j  ir imigracijos ryši  pareig  tinklo, bei tre  valstybi  gaut  informacij , 
susijusi  su neteis ta imigracija per Lietuvos saugom  Europos S jungos išor s sien .  
 

Sien  kontrol s stiprinimo priemon s  
Lietuva nuolat tobulina ir stiprina ES išor s sienos kontrol . 2013 m. diegta sienos 

steb jimo sistema Pag gi  rinktin s Vileiki  užkardos saugomame valstyb s sienos ruože. Ši 
sistema padeda užkardyti valstyb s sienos kirtimus nenustatytose vietose, pasienio ruožo režimo 
pažeidimus, nelegali  migracij  ir kontraband  per „žali “ sien , identifikuoti ir sulaikyti asmenis, 
bandan ius neteis tai patekti  šal . 2013 m. buvo gyvendinamos j ros rajono ir Kurši  mari  
(turim ) steb jimo sistem  integravimo priemon s, siekiant skirting  institucij  daviklius sujungti  
vien  integruot  j ros steb jimo sistem  (s kmingai užbaigtas plano I integravimo etapas). Tokiu 

du efektyviau panaudojami turimi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai bei gerokai sumažinamas  
ES patenkan  nelegali  migrant  skai ius. Pasienio ruožuose diegtos sienos steb jimo sistemos 
ateityje gal s b ti integruotos  bendr  išorin s ES sienos steb jimo sistem 43.  

Lietuva dieg  informacines sistemas, skirtas stiprinti bendradarbiavim  ir ES išorini  sien  
kontrol . 2013 m. Nacionaliniame koordinaciniame centre buvo diegtas Eurosur ryši  mazgas, 
                                                
43 J ros rajono ir Kurši  mari  (turim ) steb jimo sistem  integravimo priemoni  planas, patvirtintas krašto apsaugos, 
vidaus reikal  ir susisiekimo ministr  2011 m. spalio 3 d. sakymu Nr. V-1115 / 1V-730 / 3-599 „D l j ros rajono ir 
Kurši  mari  (turim ) steb jimo sistem  integravimo priemoni  plano patvirtinimo“. 
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kuriuo Valstyb s sienos apsaugos tarnybos pareig nai, vykdantys operatyvaus valdymo funkcijas, 
kei iasi  operatyvia  informacija  apie  vykius  prie  ES  išor s  sienos  su  kitomis  ES  valstyb mis  ir  
Frontex. Nacionalinis koordinavimo centras44 teikia Frontex nacionalin  strategin  informacij , 
operatyvius duomenis ir nuolat juos atnaujina. 

Lietuvos-Baltarusijos sienos apsaugai skiriamas didelis d mesys. 2013 m. buvo 
gyvendinamas projektas „Saugumo stiprinimas ir tarpvalstybin s sanglaudos skatinimas Lietuvos–

Baltarusijos sienos per jimo punktuose tobulinant atvykimo / išvykimo infrastrukt “, kurio tikslas 
– stiprinti dvišal  bendradarbiavim  pasienio punktuose ir kelti sien  saugumo lyg , tobulinant 
infrastrukt , valdan važiavimus / išvažiavimus Lietuvos–Baltarusijos pasienio punktuose. 
2013 m. buvo sukurti bevielio ryšio (WI-FI) tinklai Kenos, Raigardo, Medinink  ir Lavoriški  
pasienio kontrol s punktuose, kurie užtikrina stabilesn  ir greitesn  duomen  perdavimo greit  bei 
leidžia sutrumpinti patikrinimo laik . Taip pat sigyta kelion s dokument  patikros technin ranga, 
modernizuojama Valstyb s sienos apsaugos tarnybos informacin  sistema, kuri leis automatizuotai 
apskai iuoti tre  šali  asmen  buvimo Europos S jungoje laik  ir nustatyti pažeidimus d l 
asmen  buvimo Europos S jungoje.  

Nuo 2013 m. geguž s 2 d. iki liepos 1 d. buvo vykdomas valstyb s sienos su Baltarusijos 
Respublika apsaugos sustiprinimo veiksm  planas. Valstyb s sienos apsaugos tarnybos rinktin se, 
saugan iose valstyb s sien  su Baltarusijos Respublika, buvo vestas sustiprintas valstyb s sienos 
režimas. Siekdamos sustiprinti vykstan  per valstyb s sien  kontrol  ir sienos steb jim , visos 
rinktin s atitinkamais laikotarpiais taik  prevencini  saugumo priemoni  plan .  

Kiti veiksmai, vykdyti 2013 m. neteis tai migracijai užkardyti:  
 Vasario m n. 3 Valstyb s sienos apsaugos tarnybos ekspertai dalyvavo operacijoje 

„FOCAL POINT“, kurios metu mok  Graikijos pasienio tarnybos pareig nus tikrinti 
ir atpažinti suklastotus dokumentus; 

 Ukrainoje (Kijeve) prad jo tarnyb  bendras Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Suomijos 
sienos apsaugos staig  imigracijos ryši  palaikymo pareig nas, atsakingas už 
bendradarbiavim  su Ukrainos ir Moldovos staigomis, o Rusijoje (Maskvoje) 
prad jo tarnyb  bendras Lietuvos, Estijos ir Latvijos sienos apsaugos staig  
imigracijos ryši  palaikymo pareig nas, atsakingas už bendradarbiavim  su Rusijos 
staigomis; 

 
Bendradarbiavimas su Frontex (operacija „Perk nas“). 2013 m. nuo rugs jo 30 d. iki 

spalio 13 d. Valstyb s sienos apsaugos tarnyba kartu su Frontex organizavo bendr  tarptautin  
operacij  „Perk nas“, kurios pagrindinis tikslas – nustatyti ryš  tarp neteis to Europos S jungos 
išor s sien  kirtimo ir antrin s migracijos Šengeno valstybi  teritorijose, taip pat rinkti informacij  
apie nelegalios migracijos srautus, siekiant nustatyti nelegalios migracijos sraut  padid jim  
vairiose šalyse. Operacijoje dalyvavo 25 valstybi  nari  teis saugos institucijos, skaitant sienos 

apsaugos tarnybas ir policij . Operacijos metu buvo iš viso sulaikyta daugiau kaip 10 t kst. 
nelegali  migrant , vairiais b dais atvykusi  valstybi  nari  teritorij  ar sulaikyti pasienyje, kai 
band  j  patekti. Daugiausiai sulaikyta buvo Sirijos (3770), Eritr jos (1347) ir Afganistano (590) 
pilie . 577 nelegal s migrantai iš vis  sulaikyt  užsienie  tur jo vairius suklastotus 
dokumentus (pasus, asmens tapatyb s korteles, leidimus laikinai ar nuolat gyventi kurioje nors 
                                                
44 Pagal  Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. spalio 22 d. reglament  (ES) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama 
Europos sien  steb jimo sistema (Eurosur). 
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valstyb je, vizas). Galutiniu nelegali  migrant  kelion s tikslu dažniausiai b davo nurodoma 
Vokietija, taip pat daugelis siek  patekti  Švedij , Italij , Šveicarij , Ispanij , Jungtin  Karalyst . 
Panašias  „Perk “ operacijas 2010, 2011 ir 2012 m. reng  ir koordinavo Belgija, Vengrija, 
Lenkija, Danija ir Kipras. 
 

5. Gr žinimas  
 
Situacija. Lietuvoje per metus vidutiniškai 2-2,5 t kst. užsienie  pažeidžia užsienie  

atvykimo, gyvenimo, vykimo tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvark 45. Sprendime 
gr žinti  užsienio valstyb  užsienie iui suteikiamas nuo 7 iki 30 dien  terminas, per kur  užsienietis 
pareigojamas savanoriškai išvykti iš Lietuvos Respublikos, o sprendimas d l išsiuntimo iš Lietuvos 

Respublikos vykdomas institucij  priverstinai (terminas gr žti savonoriškai nesuteikiamas). 
Užsienie iai, kuriems priimamas sprendimas d l gr žinimo ir suteikiamas terminas gr žti 
savanoriškai, bei neteis tai atvyk  ir neteis tai šalyje esantys pažeidžiami užsienie iai, gali 
pasinaudoti savanoriško gr žimo pagalba, jeigu neturi l  gr žti arba jiems reikalinga pagalba. Ši  
pagalb  Lietuvoje teikia Tarptautin s migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras iš Europos 
gr žinimo fondo programos l .      

2013 m. buvo priimti 1 533 sprendimai d l užsienie  gr žinimo ir 279 sprendimai d l 
užsienie  išsiuntimo. 2013 m. daugiausia iš Lietuvos išsi sta Gruzijos pilie  (173 Gruzijos 
pilie iai). Be to, Valstyb s sienos apsaugos tarnybos pareig nai dalyvavo 4 jungtiniuose 
skrydžiuose, kuriuos organizavo Lenkijos pasienio tarnyba. Jungtini  skrydžiu metu buvo išsi sta 
20 Gruzijos pilie . Tarptautin s migracijos organizacijos Vilniaus biuras 2013 m. pad jo gr žti  
kilm s valstyb  43 užsienie iams bei suteik  reintegracijos pagalb  kilm s šalyje 8 užsienie iams.   

 
17 pav. Išsi sti užsienie iai. 2009-2013 m.  

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 

 
Neteis tai atvyk  ar neteis tai esantys Lietuvoje užsienie iai apgyvendinami Užsienie  

registracijos centre. 2013 m. apgyvendint  centre užsienie  buvo mažiau negu pastaraisiais 
dvejais metais.  

 
 

 
                                                
45 Pažeidžiamas Administracinis teis s pažeidom  kodekso 206 straipsnis.  
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18 pav. Užsienie  registracijos centre apgyvendinti užsienie iai 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 

 
Teisiniai pasikeitimai. 2013 m. spalio 10 d. priimtu statymo „D l užsienie  teisin s 

pad ties“ pakeitimu46 nustatyta galimyb  neteis tai atvykusiems ir esantiems šalyje užsienie iams, 
kurie yra  pažeidžiami asmenys ar prieglobs io prašytojai, apsisprend  gr žti  kilm s valstyb , 
pasirinkti savanorišk  gr žim  užsienio valstyb  padedant tarptautinei ar nevyriausybinei 
organizacijai. Tokia galimybe negal jo pasinaudoti neteis tai atvyk  ir esantys tre  šali  
pilie iai nuo 2012 m. vasario 1 d., kai sigaliojo Gr žinimo direktyv 47 perkeliantys statymo 
pakeitimai48. Tokiai kategorijai užsienie  nebuvo numatyta gr žinimo, kur  užsienietis vykdo 
savanoriškai, pagrindo. Galima manyti, kad d l to 2013 m. mažiau užsienie  pasinaudojo 
savanoriško gr žimo pagalba ir galb t iš dalies l  išsi st  užsienie  skai iaus augim .  

2013 m. buvo reglamentuotas Užsienie  registracijos centre apgyvendint  asmen  
maitinimas atsižvelgiant  j  religinius sitikinimus – parengtas naujas Laikinojo užsienie  
apgyvendinimo Užsienie  registracijos centre s lyg  ir tvarkos aprašas49.  

statymo projektai. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/115/EB d l bendr  nelegaliai esan  tre  šali  pilie  gr žinimo standart  ir tvarkos 
valstyb se nar se nuostatos statym  „D l užsienie  teisin s pad ties“ buvo perkeltos 2011 m. 
gruodžio 8 d. priimtais pakeitimais, ta iau Europos Komisijos atstov  nuomone, kai kurios šios 
direktyvos nuostatos  Lietuvos Respublikos teis s aktus n ra perkeltos arba perkeltos netiksliai. 
Vidaus reikal  ministerija pareng  Lietuvos Respublikos statymo „D l užsienie  teisin s 
pad ties“  pakeitimo statymo projekt , kuriuo si loma: 

 tvirtinti kriterijus, kuriais b  vadovaujamasi sprendžiant, kad užsienietis gali 
pasisl pti, siekdamas išvengti gr žinimo  užsienio valstyb , išsiuntimo iš Lietuvos 
Respublikos ar perdavimo kitai valstybei narei, atsakingai už jo prieglobs io 
prašymo nagrin jim ;  

                                                
46 Lietuvos Respublikos statymo „D l užsienie  tesin s pad ties“ 26, 33, 40, 41, 53, 104, 109, 113, 125 straipsni  
pakeitimo ir papildymo statymas Nr. XII-548. 
47 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB d l bendr  nelegaliai esan  tre  
šali  pilie  gr žinimo standart  ir tvarkos valstyb se nar se. 
48 Lietuvos Respublikos statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ 2, 19, 77, 113, 114, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 
133, 139 straipsni  ir statymo priedo pakeitimo ir papildymo statymas, XI-1786.  
49 Patvirtinta vidaus reikal  ministro 2014 m. sausio 31 d. sakymu Nr. 1V-42. 
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 Numatyti,  kad  gali  b ti  nustatytas  trumpesnis  terminas,  per  kur  užsienietis  
pareigojamas savanoriškai išvykti iš Lietuvos Respublikos, arba šis terminas 

nesuteikiamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad užsienietis gali pasisl pti; 
 Tikslinti draudimo atvykti  Lietuvos Respublik  taikym ; 
 Nurodyti, d l koki  aplinkybi  terminas, per kur  užsienietis pareigojamas 

savanoriškai išvykti iš Lietuvos Respublikos, gali b ti prat stas. 
Pagal direktyvos reikalavimus valstyb s nar s taip turi nustatyti veiksming  priverstinio 

gr žinimo (išsiuntimo) steb senos sistem . Si loma nustatyti, kad užsienie  išsiuntimo iš 
Lietuvos Respublikos steb sen  vidaus reikal  ministro ir socialin s apsaugos ir darbo ministro 
nustatyta tvarka vykdo Vidaus reikal  ministerija kartu su tarptautin mis ir nevyriausybin mis 
organizacijomis.  

6. Prieglobstis   
 
Situacija. 2013 m. gauta mažiau prašym  suteikti prieglobst  Lietuvos Respublikoje negu 

ankstesniais metais. Palyginti su 2012 m. prieglobs io prašym  sumaž jo beveik 40 proc (žr. 19 
pav.).  

 
19 pav. Prieglobs io prašymai ir suteiktas prieglobstis Lietuvoej, 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 

 
Iš dalies tok  maž jim  galima b  aiškinti gerokai sumaž jusiu Gruzijos pilie  nelegalios 

migracijos srautu. Palyginti su 2012 m., Gruzijos pilie  prašym  suteikti prieglobst  gauta perpus 
mažiau (žr. 20 pav.).  
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20 pav. Gruzijos pilie  prašymai suteikti prieglobst , 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 

 
2013 m. Gruzijos pilie  prašymai sudar  43 proc. vis  pirm  prašym  (114), t. y. mažiau 

negu 2012 m., kai Gruzijos pilie  prašymai sudar  57 proc. vis  pirm  prašym  (283). Be ši  
pilie , daugiausia prašytoj , kaip ir 2012 m., buvo iš Afganistano, Vietnamo ir Rusijos, nors 
prašytoj  skai ius iš vis  ši  šali  sumaž jo (žr. 21 pav.). 

 
21 pav.: Prieglobs io prašytojai pagal pilietyb  (pirmi prašymai), 2013 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 

 
l bendro prieglobs io prašym  sumaž jimo 2013 m. sumaž jo ir nepagr st  prieglobs io 

prašym  dalis – sprendimai nesuteikti prieglobs io ar nutraukti prieglobs io prašymo nagrin jim  
2013 m. sudar  65 proc. vis  sprendim , o tuo parpu 2012 m. net 80 proc.  

 Prieglobstis Lietuvos Respublikoje 2013 m. suteiktas 138 asmenims, tai nežymiai daugiau 
nei anksesniais metais. 15 asmen  suteiktas pab lio statusas (daugiausia Afganistano pilie iams), 
o 123 – papildoma apsauga (daugiausia Afganistano ir Rusijos pilie iams). Ankstesniais metais 
Gruzijos pilie iams preglobstis nebuvo suteiktas, ta iau 2013 m. vienam Gruzijos pilie iui suteikta 
papildoma apsauga.  

2013 m. gauta mažiau kit  valstybi  prašym  pagal Dublino reglament  perimti 
prieglobs io prašymo nagrin jim  (2013 m. iš viso gauti 453 prašymai; 2012 m. buvo gauti 562), 
daugiausia ir vienais ir kitais metais toki  prašym  pateik  Vokietija (2013 m. 173, 2012 m. buvo 
126), kaip ir ankstesniais metais dominuoja Pranc zijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Norvegijos prašymai, dvigubai daugiau 2013 m. negu 2012 m. prašym  pateik  Danija (16). 
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2013 m. buvo vykdoma 4 prieglobs io prašytoj  iš Eritr jos, perkelt  iš Maltos pagal 
EUREMA II projekt , integracija. Lietuvos Respublikos Vyriausyb  2011 m. rugs jo 14 d. 
nutarimu  pritar  Lietuvos Respublikos dalyvavimui bendrai iš Europos pab li  fondo 
finansuojamame prieglobs io prašytoj  iš Maltos Respublikos perk limo projekte (EUREMA II). 
2012 m. gruodžio 12 d. 4 prieglobs io prašytojai (Eritr jos pilie iai) iš Maltos Respublikos buvo 
perkelti  Lietuv , jiems suteiktas pab lio statusas Lietuvos Respublikoje.  

Piktnaudžiavimas prieglobs io sistema. Iki 2013 m. spalio prieglobs io prašytojams, kurie 
neteis tai atvyko  Lietuvos Respublik  ar neteis tai joje yra, pagal statymo nuostatas sulaikymas 
negal jo b ti taikomas. Jie buvo apgyvendinami Užsienie  registracijos centre neribojant 
jud jimo laisv s. Tokiu reguliavimu neteis tai atvyk  užsienie iai neretai piktnaudžiavo, 
pateikdami nepagr stus prieglobs io prašymus, taip siekdami išsaugoti jud jimo laisv  ir pasišalinti 
iš Užsienie  registracijos centro. Kelerius metus nuolat  daug jo savavališkai pasišalinusi  iš 
Užsienie  registacijos centro užsienie  (žr. 22 pav.). 2013 m. spalio 10 d. buvo priimti statymo 
„D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitimai, kuriais tvirtintos prieglobs io prašytoj  sulaikymo 

lygos.  
 

22 pav.  Užsienie  registracijos centr  pristatyti ir neteis tai išvyk  užsienie iai, 2010-2013 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraštis 

 
Min ti statymo pakeitimai, pagal kuriuos akivaizdžiai nepagr stus prieglobs io prašymus 

pateik  užsienie iai gali b ti sulaikomi, gal jo tur ti takos tam, kad lyginant su 2012 m. 
duomenimis 2013 m. savavališkai pasišalinusi  iš Užsienie  registracijos centro užsienie  
sumaž jo. 

Teisiniai pasikeitimai. 2013 m. spalio 24 d. sigaliojo statymo pakeitimai50, kuriais buvo 
nustatyti prieglobs io prašytoj  sulaikymo pagrindai. Nustatyta, kad neteis tai atvyk s  Lietuvos 
Respublik  ar neteis tai joje esantis prieglobs io prašytojas gali b ti sulaikytas tik siekiant nustatyti 
ir (arba) patikrinti jo tapatyb  (pilietyb ) ir (arba) išsiaiškinti motyvus, kuriais grindžiamas jo 
prašymas suteikti prieglobst , taip pat kai jo prašymas suteikti prieglobst  grindžiamas su 
persekiojimo pavojumi kilm s šalyje akivaizdžiai nesusijusiais motyvais ar paremtas apgaule arba 
kai prieglobs io prašytojui nesuteiktas laikinas teritorinis prieglobstis ir yra pagrindas manyti, kad 
jis gali pasisl pti siekdamas išvengti gr žinimo  užsienio valstyb  ar išsiuntimo iš Lietuvos 
Respublikos.  

                                                
50 2013 m. spalio 10 d. priimtas Lietuvos Respublikos statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ 26, 33, 40, 41, 53, 
104, 109, 113, 125 straipsni  pakeitimo ir papildymo statymas Nr. XII-548. 
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2013 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas pri  Lietuvos Respublikos statymo 
„D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitimus, kuriais51 perkeltos 2011 m. geguž s 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos priimtos direktyvos 2011/51/ES, kuria iš dalies kei iama Tarybos direktyva 
2003/109/EB, siekiant išpl sti jos taikymo srit  asmenims, kuriems suteikiama tarptautin  apsauga, 
nuostatos. Pataisomis tvirtinta, kaip skai iuojamas Lietuvos Respublikoje pragyventas laikotarpis 
leidim  nuolat gyventi gauti siekiantiems užsienie iams, kuriems statymo nustatyta tvarka suteikta 
papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje. Kaip reikalaujama pagal direktyv ,  ši  asmen  
pragyvent  šalyje laikotarp skai iuojama pus  laiko, pra jusio nuo prašymo suteikti prieglobst  
pateikimo iki leidimo laikinai gyventi išdavimo dienos arba visas šis laikotarpis, jeigu jis truko 
ilgiau kaip 18 m nesi . Iki statymo pakeitimo užsienietis, kuriam statymo nustatyta tvarka suteikta 
papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, gal jo gyti ilgalaikio gyventojo status  kaip ir kiti 
tre  šali  pilie iai, jeigu jis pragyveno Lietuvoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir tur jo 
leidim  laikinai gyventi. Pab lio status  Lietuvos Respublikoje gavusiems užsienie iams iš karto 
išduodamas leidimas nuolat gyventi.  

statymo projektas. Vidaus reikal  ministerija pareng  Lietuvos Respublikos statymo „D l 
užsienie  teisin s pad ties“  pakeitimo statymo projekt 52, siekiant gyvendinti 2011 m. gruodžio 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyv  2011/95/ES d l tre  šali  pilie  ar asmen  be 
pilietyb s priskyrimo prie tarptautin s apsaugos gav , vienodo statuso pab liams arba 
papildom  apsaug  galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pob džio reikalavim  (nauja 
redakcija). Si loma tikslinti statyme tvirtint  prieglobs io Lietuvos Respublikoje apibr žt , nes jis 
neturi apimti laikinosios apsaugos, kuri suteikiama Lietuvos Respublikos Vyriausyb s, esant 
Europos S jungos Tarybos sprendimui, kad yra tre  šali  pilie  antpl dis  Europos S jung . 
Si loma patikslinti papildomos apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje kriterijus, atsisakant šiuo 
metu statyme nustatyt  palankesni  nuostat  nei nustatytos direktyvoje; sulyginti pab lio status  
ir papildom  apsaug  gavusi  asmen  teises, kiek tai nustatyta direktyvoje ir reglamentuojama 
statyme (pvz., teis  šeimos susijungim , kartu pasinaudojant direktyvoje numatyta galimybe 

nustatyti tam tikrus atvejus, kai tokia teise prieglobst  gav  užsienie iai negal  pasinaudoti); 
išsamiau reglamentuoti prašymo suteikti prieglobst  vertinim  (pvz., kad b  atsižvelgiama, ar 
informacija prieglobs io prašymui pagr sti pateikta kiek manoma anks iau); nustatyti, kad 
papildom  apsaug  gavusiam užsienie iui leidimas laikinai gyventi išduodamas dvejiems metams, 
kaip to reikalauja direktyva (šiuo metu toks leidimas išduodamas vieneriems metams); tikslinti 
prieglobs io Lietuvos Respublikoje nesuteikimo priežastis ir suteikto prieglobs io panaikinimo 
pagrindus; numatyti pagrind  panaikinti leidim  nuolat gyventi, išduot  pab lio status  Lietuvos 
Respublikoje gavusiam užsienie iui, jeigu statymo nustatyta tvarka jam suteiktas statusas 
panaikinamas.  
 

7. Nelydimi nepilname iai ir kiti pažeidžiami asmenys 
 

Situacija. Visi nelydimi nepilname iai užsienie iai yra apgyvendinami socialin je 
institucijoje – Pab li  prim mimo centre.  2013 m. Pab li  pri mimo centre buvo apgyvendinti 

                                                
51 Lietuvos Respublikos statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ 2, 53, 101 straipsni  bei priedo pakeitimo ir 
papildymo statymas Nr. XII-436. 
52 statymo projektas Nr. XIIP-1804ES, pateiktas Seimui 2014 m. geguž s 7 d.  
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9 nelydimi nepilname iai užsienie iai, 8 Vietnamo pilie iai ir 1 nepilnametis iš Indijos (Indijos 
pilietis pateik  prieglobs io prašym ). Visi 2013 m. atvyk  nepilname iai savavališkai pasišalino iš 
Pab li  pri mimo centro. Tai gerokai mažiau negu 2012 m., kai šiame centre kaip nelydimi 
nepilname iai buvo apgyvendinti net 93 asmenys, iš j  net 83 Vietnamo pilie iai, kurie prisistat  
nepilname iais ir v liau iš centro pasišalino.  

 
23 grafikas. Nelydimi nepilname iai užsienie iai, 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: Pab li  pri mimo centras 

 
Teisiniai pakeitimai. 2013 m. kovo 8 d. socialin s apsaugos ir darbo ministras sudar  

tarpinstitucin  darbo grup , kuriai buvo pavesta teis s aktu reglamentuoti nelydim  nepilname  
užsienie , kurie n ra prieglobs io prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kit  
proced rini  veiksm  bei paslaug  jiems teikimo tvark , atsižvelgdamas  išaugus  nelydim  
nepilname , kurie nepateikia prieglobs io prašym , skai  ir  tai, kad proced ros, skirtos toki  
asmen  apsaugai, n ra detaliau reglamentuotos. Toks bendras socialin s apsaugos ir darbo, vidaus 
reikal  ir sveikatos apsaugos ministr sakymo projektas buvo parengtas ir priimtas53.  

2013 m. spalio 10 d. priimtais statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ pakeitimais 
tvirtinta atskira nuostata, pagal kuri  neteis tai atvyk  Lietuvos Respublik  užsienie iai, kurie 

priskirtini pažeidžiamiems asmenims, gali savanoriškai gr žti  užsienio valstyb  padedant 
tarptautinei ar nevyriausybinei organizacijai. Pagal statyme tvirtint  pažeidžiamo asmens s vok  
tokiu laikomas nepilnametis, ne galusis, vyresnis negu 75 met  amžiaus asmuo, n ia moteris, 
vieniši t vas ar motina, auginantys nepilname  vaik , arba asmuo, kuris buvo kankintas, 
išprievartautas ar patyr  kitok  sunk  psichologin , fizin  ar seksualin  smurt . Pažeidžiamais 
asmenimis statyme si loma vardinti ir asmenis, kurie yra prekybos žmon mis aukos ar psichikos 
sutrikim  turintis asmuo. Toks si lymas pateiktas statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ 
statymo pakeitimo projekte54. 

                                                
53 Lietuvos Respublikoje nustatyt  nelydim  nepilname  užsienie , kurie n ra prieglobs io prašytojai, amžiaus 
nustatymo, apgyvendinimo ir kit  proced rini  veiksm  bei paslaug  jiems teikimo tvarkos aprašas patvirtintas 
socialin s apsaugos ir darbo, vidaus reikal  ir sveikatos apsaugos ministr  bendru 2014 m. balandžio 23 d. sakymu Nr. 
A1-229/1V-289/V-491.  
54 statymo „D l užsienie  teisin s pad ties“ statymo pakeitimo projektas Nr. XIIP-1804ES, pateiktas Seimui 2014 
m. geguž s 7 d. 
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7. Kova su prekyba žmon mis 
 

Situacija. Duomen  apie ikiteisminius tyrimus ir nukent jusius d l prekybos žmon mis 
tre  šali  pilie ius Lietuvoje n ra. Tod l ia pateikiami tik bendri duomenys. 2013 m. buvo 
atliekami 47 ikiteisminiai tyrimai l prekybos žmon mis (23 iš j  buvo prad ti 2013 m., iš j  1 d l 
išnaudojimo priverstiniam darbui). Nukent jusiaisiais nuo prekybos žmon mis buvo pripažinta 47 
asmenys, iš j  3 nepilname iai, tarimai buvo pareikšti 33 asmenims, 11 asmen  nuteisti už prekyb  
žmon mis (kai kurios skirtos laisv s at mimo bausm s siekia 10–12 met )55. 

2013 m. Valstybin s darbo inspekcijos skyriai vykd  nelegalaus darbo planin  prevencin  
akcij , kurios metu buvo siekiama nustatyti asmen  iš tre  šali  nelegal  darb . Ypatingas 

mesys buvo skiriamas darbdaviams, kurie galimai samdo užsienie iams nelegaliam darbui (ryt  
masažo, netradicin s medicinos salonuose ir grožio centruose, ryt  šali  virtuv s restoranuose, 
kavin se ir užeigose, kinišk  pramonini  preki  parduotuv se ir pan.). Nelegalaus darbo planin s 
prevencin s akcijos metu atliktas 51 inspektavimas (daugiausia  – 32 inspektavimai atlikti viešojo 
maitinimo mon se), patikrinta 50 moni  ir 1 fizinis asmuo. Akcijos metu buvo nustatyti 2 
nelegaliai dirb  tre  šali  pilie iai – Baltarusijos  Respublikos pilietis (krovininio keli  
transporto mon je) ir Kinijos pilietis (viešiojo maitinimo sektoriaus mon je). Iš viso per 2013 m. 
nustatyti 4 nelegaliai dirb  užsienie iai, tai tris kartus mažiau negu 2012 m. (2012 m. toki  
užsienie  buvo nustatyta 13 nelegaliai dirbusi  užsienie ). Daugiausia nelegalaus užsienie  
darbo atvej , net 161 buvo nustatyta 2008 m.56 

2013 m. buvo baigtas gyvendinti Vidaus reikal  ministerijos ir Šiaur s Ministr  tarybos 
Vilniaus biuro projektas „Regioninis Šiaur s ir Baltijos šali  bei Rusijos teis saugos, teis  bei 
socialini  tarnyb  bendadarbiavimas ir tinkle k rimas, kovojant su prekyba žmon mis“. Vilniuje 
surengtas tarptautinis seminaras „S kmingi prekybos žmon mis tyrimai: bendadarbiavimas, 
organizavimas ir koordinaviams. Šiaur s – Baltijos valstybi  ir Rusijos geros praktikos pavyzdžiai“, 
kuriame dalyvavo 11 valstybi  atstovai bei tarptautin s organizacijos. Buvo t siamas 
bendadarbiavimas su Baltijos j ros regiono tarybos darbo grupe pries prekyb  žmon mis, 
analizuota situacija Baltijos j ros regione (išleistas atskiras leidinys), numatyta projektus orientuoti 
 kovos su prekyba žmon mis priemones savivaldybi  lygiu. 2013 m. Vidaus reikal  ministerija 

kartu su Lietuvos Caritu prad jo gyvendinti dviej  met  projekt  „Lietuvos visuomen  prieš 
prekyb  žmon mis: sisteminis pagalbos modelis“. 

Teisniai pasikeitimai. gyvendinant 2001 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyv  2011/36/ES, 2013 m. rugs jo 6 d. sakymu vidaus reikal  ministras paskyr  atsakingus už 
informacijos apie prekybos žmon mis situacij  ir vykdomas kovos su prekyba žmon mis priemones 
Lietuvos Respublikoje rinkim , analiz , vertinim  ir paved  kasmet jam pateikti apibendrint  
informacij . Taip pat paskyr  atsaking  asmen  dalyvauti neformalaus ES nacionalini  praneš  
arba lygiaver  mechanizm  tinklo veikloje ir teikti informacij  ES kovos su prekyba žmon mis 
koordinatoriui.  

                                                
55 Daugiau informacijos metin se ataskaitose:  
http://www.vrm.lt/go.php/lit/Prekybos-zmonemis-prevencijos-ir-kontroles-programa/246  
56 Valstybin s darbo inspekcijos informacija, http://www.vdi.lt/index.php?7544530 


