LIETUVOS
MIGRACIJOS
POLITIKA
2021 m.
Migracijos tendencijos
Emigracija ir grįžtamoji migracija
Užsieniečių imigracija ir integracija
Prieglobstis
Kova su neteisėta migracija
Tarptautinis bendradarbiavimas
Institucinė sandara

MIGRACIJOS TENDENCIJOS
Lietuva 1990 – 2022 m
Lietuvos gyventojų skaičius:

2022 m.

1990 m.

2,806 mln.

3,693 mln.
Nuo 1990 m. gyventojų
Lietuvoje skaičius sumažėjo

Dėl migracijos:

659 tūkst.

888 tūkst.

Dėl natūralaus prieaugio:

243 tūkst.

2021 m. toliau tęsėsi nuo 2019 m. prasidėjusi teigiamos neto migracijos tendencija –
praėjusiais metais į šalį atvyko 19,7 tūkst. gyventojų daugiau nei išvyko.

53 %

Pagrindinės emigracijos
ir imigracijos šalys 2021 m.

23,7 tūkst.

imigrantų sudarė grįžtantys
Lietuvos piliečiai

EMIGRACIJA

2020 m. sugrįžusių lietuvių
skaičius siekė 20,8 tūkst.

IMIGRACIJA
(Grįžtantys lietuviai)

Norvegija

IMIGRACIJA
(Užsieniečiai)

Jungtinė Karalystė
2554
2229
37

Švedija

1300
438
1756

1020
867
Nyderlandai 23

Airija

6065
11944
183

Rusija

1213
684
45

Danija

1183
1848
26

Baltarusija

Ukraina

Vokietija
1489
945
35
2345
1909
132

2

1180
232
8288

1958
110
6310

Migracija: 5 metų apžvalga
47925

32206

44858

43096

40067
29273

25205

23103

20368
28914

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Imigracija (įskaitant grįžtamąją migraciją)

Emigracija

EMIGRACIJA IR
GRĮŽTAMOJI MIGRACIJA
Emigrantai pagal tikslo šalį
Būsima gyvenamoji vieta (valstybė)

Jungtinė Karalystė

6065

Norvegija

2554

Vokietija

2345

Ukraina

1958

Nyderlandai

1489

Rusija

1300

Švedija

1213

Danija

1020

24.1%
10.1%
9.3%
7.8%
5,9%
5,2%
4.8%
4.0%
3.1%

JAV

776

Ispanija

549

Indija

265

1.1%

Prancūzija

142

0.6%

Kitos valstybės

IŠ VISO

25205

2.2%

100%

21.9%

5529

Emigrantai pagal amžių
15,1%

3%

0-14

Gyventojai

10%

20,7%

15-24

13,5%

27,6%

25-34

12,6%

23,4%

35-44

Emigrantai

3

14,1% 16,6%

45-54

14,9%

7%

55-64

19,9%

1,7%

65+

Lietuvos diasporos apklausa (N=2073), atlikta
Užsienio reikalų ministerijos užsakymu

77,1%

Galvoja apie grįžimą į Lietuvą (3,7% mažiau nei 2020 m.);
Planuoja grįžimą į Lietuvą (3,4% mažiau nei 2020 m.);

17,8%

Planuoja grįžti šiais metais arba per artimiausius penkerius metus

11,9%
4,1%

(2,1% mažiau nei 2020 m.);
Planuoja grįžti šiais arba kitais metais (0,7% mažiau nei 2020 m.).

74,9%

3 pagrindinės priežastys, skatinančios grįžti:

24,4%
24,2%

Lietuvoje gyvenanti šeima ir draugai;
Noras, kad vaikai augtų Lietuvoje;
Noras dirbti ir kurti Lietuvai.

3 pagrindinės kliūtys ir rizikos, planuojant grįžimą:

54,4%
33,2%

Per žemas atlyginimas;
Tolerancijos trūkumas visuomenėje, ksenofobija;

29,6%

Netikrumo, nežinomybės, ar viskas pavyks /
ar pavyks sėkmingai integruotis, jausmas.

Pinigų perlaidos į Lietuvą

658,2 mln. EUR

Palyginimui, iš valstybės biudžeto buvo skirta:

1,3 proc. BVP
2019-2021 m. stebimas pinigų srauto
mažėjimas, kuris per nurodytą laikotarpį
sumažėjo 43 proc.

krašto apsaugai

sveikatos apsaugai

1,1 mlrd.

1,2 mlrd.

Pagrindinės darbo kryptys ir pasiekimai:
2021 m. toliau įgyvendintos Demograﬁjos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos ir „Globalios Lietuvos“
programos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti ryšius su užsienio lietuviais ekonominėje, švietimo, kultūros ir kitose srityse,
skatinant grįžtamąją migraciją.
Įgyvendintas Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, kurie gyvena humanitarinės krizės ištiktose
šalyse, yra atsidūrę ekstremaliose situacijose ir karinio konﬂikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai
modelis. Iki 2021 m. pabaigos į Lietuvą buvo perkelti 74 asmenys, 160 asmenų suteiktas perkeliamojo asmens statusas.
Siekiant skleisti informaciją užsienyje gyvenantiems lietuviams apie Lietuvos darbo rinką, darbdavius ir jų lūkesčius, vykdytas
https://galilietuva.lt/
Užimtumo tarnybos grįžtamosios migracijos projektas „Gal
į Lietuvą?“.
2021 m. toliau vystytos Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ veiklos, kurias ﬁnansuoja Vidaus reikalų ministerija, o
įgyvendina Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras:
2021 HTTPS://WWW.RENKUOSILIETUVA.LT/
m. „Renkuosi Lietuvą“ internetinę svetainę aplankė 943 931 lankytojas – tai 28 proc. daugiau nei 2020 m.
Suteiktų konsultacijų skaičius siekė 11 929 ir beveik dviem tūkstančiais konsultacijų viršijo užsibrėžtą užklausų per metus skaičių.
Daugiausiai užklausų gauta iš Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Vokietijoje ir Airijoje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių ir
lietuvių kilmės asmenų. Labiausiai domėtasi socialinių garantijų, dokumentų išdavimo, grįžimo ir gyvenimo Lietuvoje, sveikatos
bei Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais.
Migracijos informacijos centre migrantams suteiktos 332 psichologo konsultacijos. Daugiausia konsultacijų suteikta Lietuvoje
gyvenantiems užsieniečiams bei užsienyje gyvenantiems, bet apie grįžimą galvojantiems lietuviams ar į Lietuvą grįžusiems
tėvynainiams.
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UŽSIENIEČIŲ IMIGRACIJA
IR INTEGRACIJA
2021 m. beveik 70 proc. užsieniečių atvyko iš Ukrainos ir Baltarusijos.

Užsieniečių atvykimas į
Lietuvą 2012–2021 m.

51 821
48 790

Nacionalinės vizos

46 127

Leidimai laikinai gyventi (LLG)

40 552
38 036

28 682
18 296

14 590

12 446

7 566

5 139

5 848

2012 m.

2013 m.

2014 m.

18 228

17 161

10 656

19 373

47 811

37 932
22 831

15 137

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Užsieniečiai Lietuvoje pagal atvykimo
pagrindus (LLG ir nacionalinės vizos) 2021 m.

5 925
Šeima

Verslas

+2 902

Mokslas

254
+59
+94

39 094

3 578
157

Lietuvių kilmės
bei turintys teisę
atkurti pilietybę

Atvyko su leidimu laikinai gyventi
Atvyko su nacionaline viza
Darbas: aukšta profesinė kvaliﬁkacija
Verslas: pagal startuolių schemą
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Darbas

Kita

+34 009
+1 428

1 291
+10 841

Profesijų, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvoje, sąrašai 2021 m.
Aukštos kvaliﬁkacijos
darbuotojai

67

Kvaliﬁkuoti darbuotojai

96

profesijos

profesijos

Tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojai
Suvirintojai
Betonuotojai
Tinkuotojai
Metalinių laivų korpusų surinkėjai
Plytų mūrininkai
Kitos

Kompiuterių taikymo inžinieriai
Programinės įrangos testuotojai
Inžinieriai programuotojai
Graﬁkos dizaineriai
Aviacijos specialistai
Laivų specialistai
Kitos

Šių profesijų darbuotojai atvyksta supaprastinta tvarka.

1 301

trečiųjų šalių pilietis dalyvavo integracijai skirtose programose –
tai beveik 54 proc. mažiau nei 2020 m.

Pagrindinės darbo kryptys ir pasiekimai:
2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Investicijų įstatymo pakeitimai, kurie numato, jog leidimai gyventi iki 3 metų gali būti išduodami
užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą pagal specialias investavimo ir verslo sąlygas nustatančią investicijų sutartį. Tokio
pobūdžio leidimai gali būti išduodami investuotojams, investuotojo dalyviams bei jų šeimos nariams.
2021 m. birželio 15 d. priimti Investicijų įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas trečiosios šalies
įmonėms perkelti savo veiklą į Lietuvą. Priimtais pakeitimais nustatytas naujas užsieniečiams išduodamų leidimų laikinai gyventi
pagrindas, taikomas trečiųjų šalių piliečiams, kurie į Lietuvą atvyksta kaip investuotojai, investuotojo darbuotojai ir jų šeimos nariai.
Siekiant palengvinti reikalavimus ir sąlygas Lietuvoje studijuojantiems, studijas baigusiems ar moksline veikla užsiimantiems
užsieniečiams, buvo priimti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai:
Studijas arba mokymąsi pagal profesinio mokymo programą pabaigusiems ir Lietuvoje dirbti ketinantiems užsieniečiams
nebetaikomi darbo patirties ir įsidarbinimo pagal turimą kvaliﬁkaciją reikalavimai.
Užsieniečiams, studijuojantiems magistratūroje ir doktorantūroje, leista dirbti Lietuvoje, netaikant 20 valandų per savaitę darbo
laiko apribojimo. Šie asmenys savo studijų laikotarpiu gali į šalį pasikviesti savo šeimą.
Numatyta, kad kitose ES šalyse mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus vykdantis užsienietis gali šia veikla
užsiimti Lietuvoje ir turi teisę dirbti kaip dėstytojas nelaukdamas, kol jam bus išduotas naujas leidimas laikinai gyventi kitu
pagrindu.
Nuo 2021 m. pradžios Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams išduodami leidimai gyventi Lietuvoje netaikant Lietuvos
Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytų leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje sąlygų ir reikalavimų.
Šiems asmenims leidimai laikinai gyventi išduodami 5 metų laikotarpiui, o leidimai nuolat gyventi – 10 metų.
Įvertinus, jog į Lietuvą pagal Trūkstamų profesijų sąrašą atvykstantys užsieniečiai nebūtinai
įsidarbina šalyje, o tiesiog supaprasHTPS:/W .MIGRACJ.LT/-201M.-SAUIO-1D.%C4AFSIGLOJA-KVOTS-R%C5ABKSTM%C5B3-PROFESIJ%C5B3-DARBUOTJAMS-I%C5A1-TRE%C48DI%C5B3J%C5B3-%C5A1LI%C5B3
tinta tvarka atvyksta į Europos Sąjungą, tokio pobūdžio migracijai pradėta taikyti kvotą. 2021 m. kvota supaprastinta tvarka leido
įdarbinti 32 200 užsieniečių: paslaugų srityje – 11 600, pramonės srityje – 9 500, statybos srityje – 9 100, žemės ūkyje – 2 000. Tačiau ji
buvo išnaudota tik paslaugų sektoriuje.
Parengtos trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos mokymo ir vietos mokytojų / specialistų kompetencijų tobulinimo
HTTPS:/ WWW.KPMPC.LT/Kprogramos.
PMPC/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/09/TYRIMO-ATASKAITA.PDF Taip
pat paruošta trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės lietuvių kalbos mokymo patirties ir turimų išteklių tyrimo ataskaita.
HTTPS://IHVILNIUS.LT/PAGRINDINIS
Atidarytas koordinuotas paslaugas aukštą profesinę kvaliﬁkaciją turintiems užsieniečiams teikiantis „International House Vilnius“,
prie kurio prisijungė 8 institucijos, o iki 2021 m. pabaigos siekiant užtikrinti spartesnę migrantų integraciją į Lietuvos visuomenę
1 115 asmenų suteiktos konsultacijos.
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PRIEGLOBSTIS

RUSIJA

Sprendimai dėl prieglobsčio:
pagrindinės pilietybės 2021 m.
AFGANISTANAS

102
13%
13

KINIJA
TADŽIKISTANAS

279
2

18%

38

69%

1

JEMENAS

20% 5

7

30

30

AZERBAIDŽIANAS

71
0%

1
Sprendimų skaičius

0

0%
ERITRĖJA

3

GVINĖJA

139

25%

102

68

IRAKAS

10%

LIBANAS

4

SIRIJA

126

TURKIJA

KONGO
DEMOKRATINĖ
RESPUBLIKA

1

97
70%

65% 193

50%

192

KAMERŪNAS

BALTARUSIJA

2306

97%

0,3%

6
50%

0%

3

0

0

Teigiamų sprendimų procentas nuo bendro sprendimų skaičiaus

7

29

Suteiktas prieglobstis

Prieglobstis: 10 metų apžvalga
Teigiamų sprendimų procentas nuo priimtų sprendimų skaičiaus

36%

40%

25%

55%

59%

38%

18%

13%

12%

2017 m.

2019 m.

451
81

321

646

2018 m.

92

423

2016 m.

154

2015 m.

293

599
195

425

2014 m.

86

2013 m.

291

177

496
138

2012 m.

399

124

628

4259

20%

2020 m.

Perdavimai pagal Dublino reglamentą 2021 m.
LIETUVAI
pateikti prašymai
perimti prieglobsčio
prašymo nagrinėjimą

Lietuvos
pateikti prašymai
kitoms valstybėms narėms
perimti prieglobsčio
prašymo nagrinėjimą

453
390

90

43
PATEIKTA PRAŠYMŲ

PATEIKTA PRAŠYMŲ

SUTIKTA PERIMTI
FAKTIŠKAI PERDUOTA
UŽSIENIEČIŲ

SUTIKTA PERIMTI

53

FAKTIŠKAI PERDUOTA
UŽSIENIEČIŲ

7

33

2021 m.

Pagrindinės darbo kryptys ir pasiekimai:
Dėl Baltarusijos režimo organizuojamų neteisėtos migracijos srautų 2021 m. Lietuvoje žymiai išaugo prieglobsčio prašytojų
skaičius. Gauti 4 259 asmenų prašymai suteikti prieglobstį – tai 1226,8 proc. daugiau nei 2020 m.
Reaguojant į Baltarusijos režimo veiksmus, valdžios institucijos ėmėsi atitinkamų sprendimų:
Seimas priėmė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, kurie leido taikyti kitokį
reglamentavimą įvestos nepaprastosios padėties bei paskelbtos ekstremalios situacijos laikotarpiu. Priimti pakeitimai apibrėžė
prašymų dėl prieglobsčio pateikimo, nagrinėjimo, migrantų apgyvendinimo procedūras, išdėstė užsieniečių turimas teises bei
reglamentavo bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis.
Buvo numatyta, kad nepaprastosios padėties arba ekstremaliosios situacijos laikotarpiu užsieniečio prieglobsčio prašymas gali
būti pateiktas pasienio kontrolės punktuose, tranzito zonose arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse bei
konsulinėse įstaigose. Taikytos išimtys atsižvelgus į užsieniečio pažeidžiamumą ar kitas individualias aplinkybes.
Darbui su migrantais ir prieglobsčio prašytojais laikinai sukurtos mobiliosios komandos, į kurių sudėtį įėjo Migracijos
departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Susisiekimo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, kuriems talkino ES Prieglobsčio agentūra.
Ieškota būdų gerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas, statant modulinius namelius ir skiriant apgyvendinimo patalpas
prieglobsčio prašytojams. Valstybės sienos apsaugos tarnyba Medininkuose ir Kybartuose įsteigė du naujus užsieniečių
registracijos centrus, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atidarė naują pabėgėlių priėmimo centrą Vilniuje.
2021 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje valdžios institucijoms įvertinus pavojus, atsirandančius Talibanui perėmus Afganistano
kontrolę, Lietuva iš šios šalies evakavo asmenis, kuriems dėl bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene kilo grėsmė, ir jų šeimos
narius. Visiems 179 iš Afganistano evakuotiems asmenims Lietuvoje suteiktas pabėgėlio statusas.
2021 m. Lietuva ir toliau demonstravo solidarumą su kitomis šalimis perkeliant užsieniečius, kuriems reikalingas prieglobstis. 2021
m. į Lietuvą perkelti 33 asmenys: 12 – iš Italijos, 2 – iš Graikijos, 2 – iš Maltos, 17 – iš Etiopijos.

KOVA SU NETEISĖTA MIGRACIJA
Neįleisti užsieniečiai:
penkios pagrindinės pilietybės 2021 m.
Baltarusijos

1292

Rusijos

911

Ukrainos

673

Kazachstano

147

Kirgizijos

120

Kitos

461

Iš viso

3604

0,34 proc.
Tokią dalį nuo visų
atvykstančiųjų sudarė
neįleidžiamų užsieniečių
skaičius

Neįleidimo priežastys 2021 m.

14% (495)

74% (2648)

Neturėjo galiojančio dokumento /
turėjo suklastotą

Dėl grėsmės saugumui
ar viešajai tvarkai

7% (256)

5% (183)

Neturėjo dokumentų, pateisinančių
buvimo tikslą ir sąlygas

Kita

100% (3582)
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Užsieniečių grąžinimas ir išsiuntimas
Priimtų sprendimų išsiųsti
asmenis skaičius pagal pilietybę

Priimtų sprendimų grąžinti
asmenis skaičius pagal pilietybę
435

388
66

418
iš viso:

2 213

173

150
109
72

447

iš viso:

2 935*

137

2150

603

Baltarusijos
Ukrainos
Irako
Rusijos
Kazachstano
Kitų

Irako
Gvinėjos
Kamerūno
Indijos
Kongo
Demokratinės
Respublikos
Kitų

Savanoriškai grįžo su:
VSAT pagalba: 345
IOM Vilniaus biuro pagalba: 58

Išsiųstų asmenų
skaičius: 44
* užsieniečiui sutikus išvykti į kilmės šalį
savanoriškai, sprendimas dėl išsiuntimo
gali būti pakeistas į sprendimą grąžinti.

Nelegalus darbas
2021 m.

3,8 tūkst.

Nelegalaus užsieniečių darbo atvejai
2020 m.

359

tiek patikrinimų dėl nelegalaus darbo atliko
Valstybinė darbo inspekcija. Atlikti patikrinimai
atskleidė tebesitęsiančią nelegalaus užsieniečių
darbo augimo tendenciją.

+34,5%

2021 m.

483

Pagrindinės darbo kryptys ir pasiekimai:
2021 m. Baltarusijos režimui pradėjus organizuoti neteisėtą migraciją Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasienių link, Lietuva
susidūrė su anksčiau nematytu neteisėtai šalies sieną kirsti bandančių migrantų srautu. 2021 m. pasieniečiai iš viso sulaikė 4 339
asmenis, bandžiusius neteisėtai kirsti Lietuvos saugomą ES išorės sieną – tai net 60 kartų daugiau nei 2020 m.
Siekiant sustiprinti Lietuvos sienos su Baltarusija apsaugą ir suvaldyti neteisėtos migracijos srautus, priimti situacijos stabilizavimui
reikalingi sprendimai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė šalyje paskelbė ekstremalią padėtį, o Seimo sprendimu buvo įvesta nepaprastoji padėtis pasienio
ruože su Baltarusijos Respublika ir valdžios institucijų paskirtose užsieniečių apgyvendinimo vietose ir 200 metrų aplink jas.
Pažeidžiamiausiuose Lietuvos pasienio ruožuose su Baltarusija pradėtas ﬁzinio barjero (pjaunamosios vielos ir segmentinės tvoros)
įrengimas; tęsiamas sienos stebėjimo priemonių diegimas.
Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl hibridinės agresijos atrėmimo“, kuria Baltarusijos režimo organizuojami neteisėtos migracijos
srautai paskelbti hibridine agresija, o Vyriausybei pasiūlyta pasitelkti Lietuvos kariuomenę, kad ši teiktų paramą saugant valstybės
sieną pasienio ruože su Baltarusijos Respublika.
Aktyvuotas ES civilinės saugos mechanizmas bei gauta Europos sienų ir pakrančių apsaugos ir EUROPOL agentūrų pagalba.
2021 m. gegužės 20 d. priėmus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, atsirado galimybė
uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui ir tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, jog
užsienietis aktyviai remia ir (ar) dalyvauja užsienio valstybės vykdomoje tarptautinę teisę pažeidžiančioje veikloje.
2021 m. liepos 23 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisoms, Migracijos departamentui ir
Valstybės sienos apsaugos tarnybai suteikta teisė teikti paramą užsieniečiams, kurie sutinka savanoriškai grįžti į kilmės šalį. Vidaus
reikalų ministro nustatyta tvarka savanoriškai į kilmės šalį grįžtantiems užsieniečiams, kurie neteisėtai pateko į Lietuvos Respublikos
teritoriją iš Baltarusijos Respublikos, nuperkami kelionės dokumentai ir suteikiama vienkartinė 300 eurų piniginė išmoka. Gruodžio 8
d. nuspręsta laikinai padidinti teikiamos išmokos dydį iki 1 000 eurų (vaikams iki 14 metų – 500 eurų).
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TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Pagrindinės darbo kryptys ir pasiekimai:
Bandant atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į Baltarusijos režimo organizuojamus
neteisėtos migracijos srautus, kartu su bendramintėmis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis
išplatinti vieši laiškai ir kreipimaisi į tarptautines institucijas.
Pradėtos Lietuvos ir Europos Komisijos inicijuotos derybos su Irako valdžios institucijomis dėl
neteisėtai į šalį iš Baltarusijos atvykusių Irako piliečių grąžinimo.
2021 m. birželio 15 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos readmisijos
susitarimo protokolas.
Suderintas readmisijos susitarimo protokolas tarp Lietuvos Respublikos ir Serbijos Respublikos
Vyriausybių, o Tadžikistano ir Uzbekistano Respublikų Vyriausybėms pasirašyti perduoti susitarimų dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos projektai.
Faktiškai nebevykstant dvišaliam bendradarbiavimui tarp Baltarusijos Respublikos valstybinio
pasienio komiteto ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos, tapo neįmanoma perduoti neteisėtų
migrantų Baltarusijos Respublikos pasieniečiams.

INSTITUCINĖ
SANDARA
Pagrindinės darbo kryptys ir pasiekimai:
2021 m. Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamente įsteigtas Grįžimo į Lietuvą
skyrius, kuris koordinuos diasporos grįžimą ir atvykimą į Lietuvą skatinančių priemonių
įgyvendinimą.
Siekiant gerinti Migracijos departamento klientų aptarnavimo kokybę, Kauno mieste klientai
aptarnaujami naujose patalpose. Taip pat atnaujinti Migracijos departamento skyriai Prienuose,
Skuode, Neringoje, Rietave ir Rokiškyje.
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išduoda Šengeno ir
nacionalines vizas;
išduoda STD ir STGD
Rusijos Federacijos
piliečiams;
išduoda asmens
tapatybės korteles
ir pasus.

Diplomatinės
atstovybės ir
konsulinės įstaigos

formuoja ir
įgyvendina Lietuvos
Respublikos poziciją
dėl Europos Sąjungos
bendrosios vizų politikos.
Organizuoja užsienio
lietuvių ryšių su
Lietuva stiprinimą.

Užsienio reikalų
ministerija

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

suteikia perkeliamojo asmens statusą, įgyvendina perkėlimo
iš kitų valstybių į Lietuvą procedūras;

priima sprendimus dėl užsieniečių grąžinimo ar išsiuntimo
iš Lietuvos Respublikos, organizuoja priimtų sprendimų
vykdymą, grąžinamiems asmenims išduoda Europos
kelionės dokumentus;

kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos
Respublikoje;

vykdo prieglobsčio suteikimo procedūrą ir priima
sprendimus šiais klausimais, organizuoja priimtų sprendimų
prieglobsčio klausimais vykdymą;

pagal kompetenciją priima sprendimus dėl leidimų laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos
ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi ES, užsieniečių pasų
išdavimo;

pagal suteiktus įgaliojimus sprendžia Lietuvos Respublikos
pilietybės klausimus;

teisės aktų nustatytais atvejais priima sprendimus dėl vaikų
pilietybės įgijimo, konstatuoja vaiko pilietybės turėjimo
faktą; organizuoja asmenų Priesaikos Lietuvos Respublikai
priėmimą Vidaus reikalų ministerijoje;

kartu su kitomis valstybės įstaigomis vykdo užsieniečių
perkėlimą į Lietuvos Respubliką;

organizuoja Šengeno ir nacionalinių vizų, pažymėjimų,
patvirtinančių ES valstybės narės piliečio teisę gyventi
Lietuvos Respublikoje laikinai arba nuolat, leidimų laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos
ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi ES, Sąjungos piliečio
šeimos nario leidimų gyventi šalyje korteles (laikinai ir
nuolat), asmens be pilietybės ir pabėgėlio kelionės
dokumentų, užsieniečio pasų, užsieniečio registracijos
pažymėjimų, e.rezidento kortelių išdavimą;

organizuoja ir išduoda teisę atkurti Lietuvos Respublikos
pilietybę ir lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus;

kontroliuoja užsieniečių
buvimą ir gyvenimą
Lietuvos Respublikoje;
apgyvendina sulaikytus ir
neteisėtai Lietuvoje esančius
užsieniečius;
vykdo pirminę prieglobsčio
suteikimo procedūrą;
organizuoja ir vykdo
užsieniečių
grąžinimą bei išsiuntimą
į kilmės šalis;
išduoda Šengeno vizas;
atlieka į Lietuvos Respubliką
atvykstančių asmenų kontrolę;
priima sprendimus
dėl užsieniečių neįleidimo
į Lietuvos Respubliką.

Valstybės sienos apsaugos
tarnyba

teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus
pilietybės klausimais.

organizuoja pasų, asmens tapatybės kortelių, tarnybinių
pasų, laikinųjų pažymėjimų išdavimą ir keitimą Lietuvos
Respublikos piliečiams;

Migracijos departamentas

formuoja valstybės politiką migracijos srityje,
organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos
įgyvendinimą;

Vidaus reikalų ministerija

Pagrindinės institucijos migracijos srityje

išduoda užsieniečiams
leidimus dirbti Lietuvoje,
priima sprendimus dėl
užsieniečio darbo ir
užsieniečio darbo
atitikties Lietuvos
Respublikos darbo rinkos
poreikiams.

Užimtumo tarnyba

laikinai apgyvendina: prieglobsčio
prašytojus, prieglobstį gavusius
užsieniečius, nelydimus nepilnamečius
užsieniečius, į Lietuvos Respubliką
perkeltus užsieniečius
ir lietuvių tautybės asmenis,
taip pat užsieniečius,
kuriems yra suteiktas
apsisprendimo laikotarpis, per kurį jie,
kaip esančios ar buvusios su
prekyba žmonėmis susijusių
nusikaltimų aukos,
turi priimti sprendimą,
ar bendradarbiauti su
ikiteisminio tyrimo įstaiga ar teismu,
tiriančiais su prekyba
žmonėmis susijusius nusikaltimus;
įgyvendina prieglobstį gaunančių
užsieniečių valstybės paramos
integracijai teikimą.

Pabėgėlių priėmimo centras

teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo, užsieniečių (iš trečiųjų šalių) įsidarbinimo Lietuvos
Respublikoje;
koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsieniečių, gavusių
prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą;
analizuoja užsieniečių integracijos procesus;
rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų dėl
užsieniečių integracijos projektus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Šis leidinys parengtas bendradarbiaujant Vidaus reikalų ministerijai, Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) Vilniaus biurui ir Europos migracijos tinklui (EMN) Lietuvoje. Leidinys parengtas pagal
2021 m. Lietuvos migracijos politikos gairių įgyvendinimo ir migracijos procesų stebėsenos ataskaitą.
Migracijos politikos gairės – pagrindinis strateginis dokumentas, įtvirtinantis migracijos ir prieglobsčio
politikos tikslus, principus ir kryptis Lietuvoje.

EМN – tai ES valstybių narių ir Europos Komisijos tinklas, skirtas europiniu lygiu rinkti, analizuoti ir
dalintis naujausia, objektyvia ir palyginama informacija apie migraciją ir prieglobstį. Tinkle Lietuvą LR
Vyriausybės nutarimu atstovauja IOM Vilniaus biuras, glaudžiai bendradarbiaudamas su LR Vidaus
reikalų ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis.

Šis leidinys parengtas naudojantis Europos Sąjungos ﬁnansine parama. Čia išreikšta nuomonė jokiu
būdu negali būti laikomos oﬁcialia Europos Sąjungos nuomone.

