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Jūs pateikėte prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje, nurodydamas, kad 
negalite grįžti į savo kilmės valstybę dėl persekiojimo pavojaus, karo ar 
smurto. Nuo prieglobsčio prašymo pateikimo momento, Jūs laikomas 
prieglobsčio prašytoju. Buvimas prieglobsčio prašytoju Jums suteikia tam 
tikras teises, taip pat ir įpareigoja laikytis Lietuvos Respublikos Konstituci-
joje ir kituose įstatymuose numatytų reikalavimų. Šiuo metu Lietuvoje 
dėl itin išaugusių migracijos srautų yra paskelbta ekstremalioji 
padėtis, todėl šioje atmintinėje pateikiama Jums svarbi informaci-
ja apie prieglobsčio procedūras įvedus karo padėtį, nepaprastąją 
padėtį ar paskelbus ekstremaliąją situaciją. 

SVARBU: šioje atmintinėje pateikta informacija parengta 
pagal galiojančius įstatymus. Laikui bėgant, įstatymai ir kiti 
teisės aktai gali būti pakeisti ar papildyti. Kilus klausimams, 
klauskite Migracijos departamento tarnautojų ar teisin-
inkų, kurie galės Jums suteikti papildomos informacijos 
apie prieglobsčio procedūrą, Jūsų teises ir pareigas. 

Kur ir kaip galiu pateikti prieglobsčio prašymą? 

Įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus ekstremaliąją situ-
aciją, prieglobsčio prašymas gali būti pateikiamas:

1) Pasienio kontrolės punktuose ar tranzito zonose – Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai;

2) Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu į Lietuvos Respubliką atvykote 
teisėtai, - Migracijos departamentui;

3) Užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse 
ar konsulinėse įstaigose (šiuo metu prašymą suteikti jums prieglobstį 
Lietuvos Respublikoje galite pateikti tik Lietuvos Respublikos ambasa-
doje Baltarusijoje).

Jeigu prieglobsčio prašymą teikiate nesilaikydami nurodytų sąlygų, pagal 
galiojančius įstatymus Jūsų prieglobsčio prašymas nebus priimtas, bet 
Jums bus paaiškinta prieglobsčio pateikimo tvarka. 

Jeigu valstybės sieną kirtote neteisėtai, Valstybės sienos apsaugos tarny-
ba atsižvelgusi į pažeidžiamumą ar kitas individualias aplinkybes spręs, ar 
priimti Jūsų prieglobsčio prašymą. 

Prieglobsčio prašymo forma yra laisva, prašymas turi būti pateiktas as-

meniškai, nepilnamečių šeimos narių vardu prašymą gali pateikti vienas 
iš pilnamečių šeimos narių. Prieglobsčio prašymas gali būti pateiktas 
žodžiu ar raštu, bet svarbu nurodyti esmines prieglobsčio prašymo patei-
kimo priežastis, savo tikslius duomenis: vardą, pavardę ir gimimo datą bei 
pateikti visus turimus dokumentus.

Kas atsakingas už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą?

Tai, kad prieglobsčio prašymą pateikėte Lietuvoje, nebūtinai reiškia, kad 
prieglobsčio prašymas bus nagrinėjamas Lietuvoje. Jeigu Jūsų šeimos 
nariai – sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai, jeigu esate nepilnametis, Jūsų 
motina ar tėvas – gyvena kitoje Europos Sąjungos valstybėje arba Jūs 
atvykote į Lietuvą iš kitos Europos Sąjungos valstybės, kurioje kreipėtės 
dėl prieglobsčio suteikimo, arba prieš tai turėjote tos valstybės išduotą 
vizą ar leidimą gyventi, tokiu atveju ta Europos Sąjungos valstybė gali 
būti atsakinga už Jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tokiu atve-
ju Migracijos departamentas gali priimti sprendimą nenagrinėti Jūsų 
prieglobsčio prašymo ir perduoti prieglobsčio prašymą kitai Europos 
Sąjungos valstybei, kuri bus atsakinga už prieglobsčio prašymo išna-
grinėjimą. Svarbu, kad visą informaciją apie kitose Europos Sąjungos 
šalyse gyvenančius šeimos narius pateiktumėte nedelsiant, tam, kad 
atsakingos valstybės nustatymo procedūra būtų atlikta iki bus priimtas 
pirmas sprendimas dėl Jūsų prieglobsčio prašymo. 

Jeigu Jūsų šeimos nariai gyvena kitoje Europos Sąjungos valstybė-
je, tam, kad būtų nustatyta atsakinga už Jūsų prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą Europos Sąjungos valstybė, Migracijos departamentui turi 
būti pateikiami Jūsų ir Jūsų šeimos narių rašytiniai sutikimai dėl šeimos 
susijungimo. 

Jeigu vis tik bus nustatyta, kad Jūsų prieglobsčio prašymas turi būti 
nagrinėjamas Lietuvoje, tokiu atveju Migracijos departamentas nagrinės 
Jūsų prieglobsčio prašymą 
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Kada ir kaip galėsiu paaiškinti priežastis, kodėl kreipiausi dėl 
prieglobsčio suteikimo Lietuvoje?

Pateikus prieglobsčio prašymą, specialistas arba pareigūnas atlieka 
pirminę apklausą, surenka Jūsų turimus dokumentus, padaro Jūsų 
nuotrauką ir paima pirštų atspaudus. Šios apklausos tikslas yra surinkti 
informaciją apie Jus ir Jūsų šeimos narius, kurie atvyko kartu su Jumis, 
Jūsų atvykimo maršrutą, duomenis, reikalingus nustatyti, kuri valstybė yra 
atsakinga už Jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, bei Jūsų motyvus 
dėl prieglobsčio suteikimo.

Prieš priimdamas sprendimą dėl prieglobsčio Migracijos departa-
mento specialistas atlieka pagrindinę apklausą siekdamas sudaryti 
galimybę Jums detaliai papasakoti, kodėl kreipėtės dėl prieglobsčio 
suteikimo ir pateikti Jūsų motyvus patvirtinančius dokumentus, kurių 
nepateikėte anksčiau. Apklausos yra konfidencialios ir informacija 
nebus viešai atskleidžiama ar perduodama Jūsų kilmės valsty-
bės institucijoms. Pareigą neatskleisti prieglobsčio bylos informacijos 
turi Migracijos departamentas ir kitos valstybės institucijos, advokatai 
ir vertėjai, dalyvaujantys prieglobsčio procedūroje. Visa Jūsų teikiama 
informacija reikalinga specialistui, nagrinėjančiam prieglobsčio prašymą, 
kad nustatytų reikšmingas aplinkybes ir parengtų sprendimą, ar Jūsų 
prieglobsčio prašymo motyvai atitinka prieglobsčio suteikimo pagrindus. 
Apklausos metu:

• Paaiškinkite, koks pavojus Jums gresia kilmės valstybėje ir dėl kokių 
priežasčių;

• Bendradarbiaukite su prieglobsčio bylą nagrinėjančiu specialistu ir 
atskleiskite visas aplinkybes. Migracijos departamentas galės priimti 
pagrįstą ir teisėtą sprendimą, jeigu gera valia dėsite pastangas pagrįsti 
savo prieglobsčio prašymą;

• Pateikite visus turimus dokumentus ir kitus įrodymus (taip pat ir 

elektroniniu formatu), patvirtinančius Jūsų nurodytas aplinkybes, per 
įmanomai trumpiausią laiką. Tuo atveju, jeigu negalite pateikti doku-
mentų, Migracijos departamentas vertins Jūsų nurodytas aplinkybes ir 
gali priimti sprendimą suteikti prieglobstį, jeigu Jūsų pasakojimas yra 
detalus, išsamus, nuoseklus ir atitinka Migracijos departamento surinktą 
informaciją;

• Dalyvaukite numatytose apklausose;

• Iškilus klausimų patikslinkite Jūsų nurodytas aplinkybes.

Jeigu nebendradarbiausite su Migracijos departamentu nagrinėjant 
Jūsų prieglobsčio prašymą, neatvyksite į apklausas, atsisakysite atsaky-
ti į apklausos klausimus, neatskleisite svarbios prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimui informacijos ar dokumentų, pateiksite suklastotus doku-
mentus, neteisingą informaciją ar kitu būdu trukdysite prieglobsčio bylos 
nagrinėjimui, Migracijos departamentas gali turėti pagrįstų abejonių Jūsų 
patikimumu ir priimti sprendimą nesuteikti Jums prieglobsčio.

Ar vertėjas dalyvaus mano apklausoje?

Esant reikalui visų apklausų metu dalyvauja vertėjas. Apklausos metu:

• Įsitikinkite, jog gerai suprantate vertėją. Jeigu nesuprantate vertėjo, 
būtinai tai pasakykite apklausą atliekančiam specialistui.

• Vertėjas privalo versti tik tai, ką sakote Jūs ir apklausą atliekantis special-
istas nepridėdamas savo asmeninės nuomonės.
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Ar advokatas dalyvaus mano apklausoje?

Apklausų metu turite teisę prašyti, kad dalyvautų nemokamą valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą teikiantis advokatas. Jeigu pageidaujate 
advokato dalyvavimo apklausos metu, apie tai turite pranešti apklausą 
planuojančiam pareigūnui arba specialistui. Advokato dalyvavimo ap-
klausoje Jūs taip pat galite paprašyti iš anksto pateikus prašymą el. paštu 
teisines.paslaugos@migracija.gov.lt (kreipdamiesi el. paštu nurody-
kite savo ILTU kodą, kuris padės jus identifikuoti) arba įteikus jį atsakingam 
pareigūnui ar darbuotojui centre, kuriame esate apgyvendintas. 

Nemokamą teisinę pagalbą taip pat teikia Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
teisininkų komanda (kontaktai nurodyti atmintinės pabaigoje). 

Savo iniciatyva ir lėšomis Jūs galite pakviesti į apklausą Jūsų pasamdytą 
teisinę pagalbą Jums teikiantį advokatą. Jeigu norite, kad Jūsų advokatas 
dalyvautų apklausoje, iš anksto apie tai informuokite Migracijos departa-
mentą.

Jūsų dalyvavimas apklausoje ir visapusės informacijos apie prieglobsčio 
prašymo motyvus Migracijos departamentui pateikimas būtinas, net jei 
apklausoje dalyvauja ir advokatas. 

Ar nagrinėjant prieglobsčio prašymą gali būti atliekami 
papildomi tyrimai?

Migracijos departamentas gali pasiūlyti atlikti amžiaus nustatymo tyrimą 
arba DNR testą, jeigu kyla abejonių dėl Jūsų amžiaus arba šeimyninių 
ryšių su kartu atvykusiais arba Lietuvoje gyvenančiais artimaisiais. Šie 
tyrimai atliekami tik gavus Jūsų sutikimą. 

Jeigu Jūsų prieglobsčio prašymo motyvai yra susiję su patirtu fiziniu 
smurtu, Migracijos departamentas gali pasiūlyti atlikti medicininę apžiūrą 
gavus Jūsų sutikimą. Ši apžiūra yra svarbi, nes ji gali patvirtinti praeityje 
patirto smurto požymius. Jei Migracijos departamentas nepasiūlė atlikti 
medicininės apžiūros, tačiau manote, kad tokio tyrimo rezultatai galėtų 
patvirtinti Jūsų pasakojimą, Jūs turite teisę savo iniciatyva ir savo lėšomis 
pasirūpinti medicinine apžiūra ir pateikti apžiūros rezultatus Migracijos 
departamentui.
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Kas ir kaip nagrinėja mano prieglobsčio prašymą?

Prieglobsčio prašymą nagrinėja Migracijos departamentas. Prieš priimant 
sprendimą  atliekamas išsamus, nepriklausomas ir nešališkas tyrimas. Jo 
metu Migracijos departamentas išnagrinės Jūsų pateiktą informaciją, 
taip pat surinks papildomą informaciją apie aplinkybes, kurias nurodėte 
prieglobsčio prašyme. Surinkęs visą reikiamą informaciją, Migracijos 
departamentas vertins, ar nustatytos aplinkybės atitinka prieglobsčio su-
teikimo pagrindus ir priims sprendimą raštu. Jūsų atžvilgiu raštu priimtas 
Migracijos departamento sprendimas Jums bus įteiktas. Sprendime turi 
būti nurodytos jo faktinės bei teisinės priežastys ir pateikta informacija 
apie tai, kaip prireikus galima jį apskųsti.

Iki apklausos, apklausos metu ir po apklausos galite pateikti prieglobsčio 
prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus ir kitus įrody-
mus. Įrodymai Migracijos departamentui gali būti pateikiami elektroniniu 
paštu teisines.paslaugos@migracija.gov.lt (kreipdamiesi el. paštu nurody-
kite savo ILTU kodą, kuris padės jus identifikuoti).

Per kiek laiko bus išnagrinėtas mano prieglobsčio prašymas?

Prieglobsčio prašymai gali būti nagrinėjami bendra ar skubos tvarka.  

Skubos tvarka nagrinėjami prieglobsčio prašymai turi būti išnagrinėti per 
10 darbo dienų, bendra tvarka nagrinėjami prieglobsčio prašymai turi 
būti išnagrinėjami per 6 mėnesius nuo prieglobsčio prašymo pateikimo 
dienos. Įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus ekstremalią-
ją situaciją Migracijos departamentas siekia kuo greičiau priimti spren-
dimą dėl prieglobsčio. 

Kodėl prieglobsčio prašymo nagrinėjimas gali būti nutrauktas?

Prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu privalote būti Lietuvoje. Jeigu 
išvykstate iš Lietuvos nagrinėjant Jūsų prieglobsčio prašymą arba Mi-
gracijos departamentas negali su Jumis susisiekti 72 valandas dėl kitų 
priežasčių, Jūsų prašymo nagrinėjimas bus nutrauktas. 

Jei nuspręsite nelaukti Migracijos departamento sprendimo, išvyksite iš Lietu-
vos ir prašysite prieglobsčio kitoje Europos Sąjungos valstybėje, ta valstybė, 
matydama Jūsų pirštų atspaudų nuėmimo faktą Lietuvoje, gali Jus grąžinti į 
Lietuvą, kad čia būtų baigtas Jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimas. 

Kada ir kaip galiu atsisakyti prieglobsčio prašymo? 

Jeigu Jūs nebenorite prieglobsčio Lietuvoje, galite bet kuriuo metu 
atsisakyti savo prieglobsčio prašymo, raštu informuodami Migracijos 
departamentą el. pašto adresu: info@migracija.gov.lt. Tokiu atveju Jūsų 
prašymas nebus nagrinėjamas ir turėsite grįžti į savo kilmės šalį. 

Kokius sprendimus gali priimti Migracijos departamentas išna-
grinėjęs prieglobsčio bylą?

Lietuvoje suteikiamas dviejų rūšių prieglobstis: pabėgėlio statusas ir 
papildoma apsauga.

• Pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai 
pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, 
priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra 
už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos 
valstybės apsauga arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, 
yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl 
išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti.

• Papildoma apsauga suteikiama prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo 
kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad:

1) jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus 
žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 

2) yra grėsmė, kad jam bus įvykdyta mirties bausmė ar egzekucija; 

3) yra rimta ir asmeninė grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei 
dėl beatodairiško smurto veiksmų tarptautinio ar vidaus ginkluoto 
konflikto metu.

Migracijos departamentas taip pat gali priimti sprendimą nesuteikti 
Jums prieglobsčio Lietuvoje. Tokiais atvejais Jūs turėsite grįžti į savo 
kilmės šalį. Tačiau kai kuriais atvejais nesuteikus prieglobsčio Migracijos 
departamentas vis dėlto gali priimti sprendimą išduoti leidimą laikinai 
gyventi Lietuvoje, nesusijusį su prieglobsčio suteikimu. Toks sprendimas 
priimamas, kai prieglobsčio prašytojas neatitinka prieglobsčio suteikimo 
pagrindų, tačiau prieglobsčio prašytojas yra nelydimas nepilnametis, 
kuris negrąžinamas į užsienio valstybę, prieglobsčio prašytojas negali 
išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl humanitarinių priežasčių (pvz., ligos) 
arba prieglobsčio prašytojo negalima grąžinti į užsienio valstybę ar išsiųs-
ti iš Lietuvos, nes tai pažeistų negrąžinimo principą (pvz., kai Migracijos 
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departamento nustatyta, kad kilmės šalyje asmens gyvybei ar laisvei 
gresia pavojus arba jis gali būti šioje šalyje kankinamas).  

Priėmus sprendimą suteikti Jums arba nesuteikti Jums prieglobsčio, Jūs 
turite būti supažindintas su sprendimu Jums suprantama kalba ir Jums 
turi būti įteikta sprendimo kopija. Sprendime turi būti nurodytos jo fak-
tinės bei teisinės priežastys ir pateikta informacija apie tai, kaip prireikus 
galima jį apskųsti.

Ką galiu padaryti, jeigu nesutinku su Migracijos departamento 
sprendimu dėl prieglobsčio nesuteikimo?

Migracijos departamentui priėmus sprendimą nesuteikti prieglobsčio, 
tokį sprendimą galite apskųsti. Pareigūnui ar darbuotojui supažindinant 
Jus su sprendimu, nesutikdami su sprendimu nurodykite tai pareigūnui 
ar darbuotojui ir sprendime nurodykite, kad su sprendimu nesutinkate, 
norite jį apskųsti ir pageidaujate pasinaudoti nemokama valstybės ga-
rantuojama teisine pagalba (t. y. valstybės apmokamo advokato pagalba 
skundžiant sprendimą). Nemokama valstybės garantuojama pagalba 
reiškia, kad paskirtas advokatas parengs skundą teismui ir atstovaus Jus 
teismo posėdyje. Jūs taip pat galite pasamdyti savo lėšomis kitą Jūsų 
pasirinktą advokatą, kuris atstovaus Jums skundžiant Migracijos departa-
mento sprendimą. Tokiu atveju valstybės garantuojama teisinė pagalba 
Jums nebus suteikta. 

Įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus ekstremaliąją situ-
aciją, Migracijos departamento sprendimas per 7 dienas nuo sprendi-
mo įteikimo skundžiamas apygardos administraciniam teismui. Teisme 
prieglobsčio byla įprastai nagrinėjama žodžiu, todėl turėsite galimybę 
dalyvauti teismo posėdyje ir pasisakyti. Teismas gali priimti sprendimą 
grąžinti prieglobsčio bylą nagrinėti Migracijos departamentui iš naujo 
arba netenkinti Jūsų skundo. 

Jeigu teismas Jūsų skundo netenkina ir Jūs su šiuo sprendimu 
nesutinkate, supažindinamas su teismo sprendimu turite nurodyti jus 
atstovaujančiam ir su sprendimu supažindinančiam advokatui, kad  
su sprendimu nesutinkate ir norite pasinaudoti nemokama valstybės  
garantuojama teisine pagalba skundžiant šį sprendimą. Apie savo  
nesutikimą su priimtu sprendimu ir norą pasinaudoti nemokama  
valstybės garantuojama teisine pagalba galite pranešti ir el. paštu 

teisines.paslaugos@migracija.gov.lt (kreipdamiesi el. paštu nuro-
dykite savo ILTU kodą, kuris padės jus identifikuoti). Jūs taip pat galite 
pasinaudoti savo lėšomis pasamdyto advokato paslaugomis skundžiant 
sprendimą. Skundas per 14 dienų nuo teismo sprendimo paskelbimo 
pateikiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietu-
vos vyriausias administracinis teismas gali priimti sprendimą grąžinti 
prieglobsčio bylą nagrinėti Migracijos departamentui iš naujo arba 
netenkinti Jūsų skundo. Jeigu Jūsų skundas netenkinamas, toks sprendi-
mas yra galutinis ir neskundžiamas. Tokiu atveju Jūs turėsite grįžti į savo 
kilmės šalį.

Apygardos administracinis teismas skundą privalo išnagrinėti ir spren-
dimą priimti per 2 mėnesius nuo skundo priėmimo dienos, o Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas – per vieną mėnesį nuo apeliacinio 
skundo priėmimo dienos. 

Kodėl ir kokiu pagrindu apribota mano judėjimo laisvė?

Įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus ekstremaliąją 
padėtį, laikoma, kad atvykę prieglobsčio prašytojai, kurių prieglobsčio 
prašymai nagrinėjami skubos tvarka, nėra įleisti į Lietuvos teritoriją ir jų 
judėjimo laisvė yra apribota. Judėjimo laisvės ribojimas numatytas įstaty-
mo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 1408 straipsnyje. Judėjimo laisvė 
gali būti ribojama 6 mėnesius nuo užregistravimo Lietuvos migracijos 
informacinėje sistemoje dienos. Prieglobsčio prašytojai apgyvendinami 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasienio užkardose, pasienio kon-
trolės punktuose arba Centruose, ribojant jų teisę laisvai judėti.

Praėjus 6 mėnesiams, Migracijos departamentas arba Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba vertina aplinkybes, ar yra pagrindas manyti, kad galite 
pasislėpti, ir gali priimti sprendimą Jus apgyvendinti centruose, nesu-
teikiant teisės laisvai judėti ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo šio sprendimo 
apriboti judėjimo laisvę priėmimo dienos. 
Sprendžiant, ar yra pasislėpimo pavojus, vertinamos šios aplinkybės:

1) ar turite asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir ar bendradar-
biaujate nustatant tapatybę;
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2) ar vykdote teismo sprendimu paskirtą alternatyvią sulaikymui priemonę;

3) ar pažeidėte laikino išvykimo iš Centro tvarką, apgyvendinus Centre;

4) ar pateikėte prieglobsčio prašymą jau pradėto ikiteisminio tyrimo dėl 
neteisėto sienos kirtimo laikotarpiu siekdamas išvengti baudžiamosios 
atsakomybės už neteisėtą valstybės sienos kirtimą;

5) ar Jūsų buvimas gali kelti grėsmę viešajai tvarkai;

6) prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu arba sprendžiant Jūsų 
grąžinimo klausimą, nebendradarbiaujate su valstybės tarnautojais ar 
darbuotojais;

7) prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu neteisėtai išvykote arba 
bandėte išvykti iš Lietuvos Respublikos.

Jeigu Centruose neteikiamos medicinos, socialinės, švietimo, maitinimo 
ir (ar) kitos būtinos paslaugos, psichologinė pagalba, centro vadovo lei-
dimu Jums gali būti leista laikinai išvykti iš Centro minėtoms paslaugoms 
gauti ar maisto produktams įsigyti. 

Ką galiu padaryti, jeigu nesutinku su Migracijos  
departamento ar Valstybės sienos apsaugos tarnybos  
sprendimu apriboti judėjimo laisvę?

Migracijos departamento arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
sprendimas apgyvendinti centre apribojant judėjimo laisvę gali būti 
skundžiamas teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. 
Kreipiantis į teismą dėl sprendimo apriboti judėjimo laisvę persvarstymo 
turite teisę į nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Teismo 
sprendimas netenkinti Jūsų skundo gali būti skundžiamas Lietuvos vyr-
iausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas išnagrinėja skundą ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo skundo priėmimo dienos.

Kokiais atvejais galiu būti sulaikytas?

Jūs galite būti sulaikytas teismo sprendimu:

1) siekiant nustatyti Jūsų tapatybę ir pilietybę;

2) jeigu į Lietuvos Respubliką atvykote neteisėtai kirsdamas Lietuvos 
Respublikos valstybės sieną;

3) siekiant išsiaiškinti motyvus, kuriais grindžiamas Jūsų prieglobsčio 
prašymas (kai informacija dėl motyvų negalėtų būti gauta 
prieglobsčio prašytojo nesulaikius);

4) kai sprendžiama dėl Jūsų grąžinimo į kilmės valstybę, o Jūs pateikiate 
pakartotinį prieglobsčio prašymą;

5) kai ketinama perduoti kitai atsakingai už prieglobsčio prašymo na-
grinėjimą Europos Sąjungos valstybei;

6) kai Jūsų buvimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę valstybės saugu-
mui arba viešajai tvarkai.

Teismo sprendimu gali būti taikomos šios alternatyvios sulaikymui 
priemonės:

1) periodiškas apsilankymas nurodytoje Migracijos departamente arba 
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje;

2) ryšio priemonėmis nustatytu laiku pranešimas atitinkamai Migracijos 
departamentui arba Valstybės sienos apsaugos tarnybai apie savo 
buvimo vietą;

3) priežiūros patikėjimas Lietuvos Respublikos piliečiui arba Lietuvos Res-
publikoje teisėtai gyvenančiam užsieniečiui, jei šis asmuo įsipareigojo 
rūpintis juo ir jį išlaikyti;

4) apgyvendinimas Centre netaikant judėjimo laisvės apribojimų;

5) apgyvendinimas Centre nustatant teisę judėti tik apgyvendinimo 
vietai priklausančioje teritorijoje.

Prašydami taikyti alternatyvią sulaikymui priemonę, kai norite apsigyventi 
savarankiškai, turite pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad turėsite 
gyvenamąją vietą, galėsite ją išlaikyti bei laikysitės nustatytos tvarkos.
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Kiek laiko galiu būti sulaikytas?

Sprendimą sulaikyti arba taikyti alternatyvią sulaikymui priemonę priima 
teismas. Teismas sprendime dažniausiai nustato sulaikymo arba alter-
natyvios sulaikymui priemonės taikymo terminą iki 6 mėn. Baigiantis 
šiam sulaikymo laikotarpiui teismas persvarstys Jūsų sulaikymo pagrin-
dus. Sulaikymo terminas gali būti pratęstas iki 6 mėn. Jeigu prieglobstis 
Jums nesuteiktas ir priimtas sprendimas grąžinti Jus į kilmės valstybę, 
galite būti sulaikytas ne ilgiau kaip 18 mėnesių laikotarpiui.

Ar galiu apskųsti teismo sprendimą mane sulaikyti?

Teismo sprendimas Jus sulaikyti arba Jūsų atžvilgiu taikyti alternatyvią 
sulaikymui priemonę gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
išnagrinėja skundą ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 
skundo priėmimo dienos.

Jeigu Jūs buvote sulaikytas, bet manote, kad sulaikymo priežastys išnyko, 
Jūs taip pat turite teisę kreiptis į teismą su prašymu persvarstyti spren-
dimą dėl sulaikymo. Kreipiantis į teismą dėl sulaikymo persvarstymo 
turite teisę į nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

Kokias teises turiu prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu? 

As an asylum-seeker, you have the following rights in the Republic of 
Lithuania: 

1) to benefit from material reception conditions (housing, food and 
clothing) when residing in the accommodation places assigned by the  
institutions of the Republic of Lithuania, detention places as well as 
control points at the border and transit zones; 

2) to receive information about your rights and duties free of charge as 
well as the consequences of non-compliance with them during the 
examination of an application to grant an asylum, as well as information, 
related with the examination of an application to grant an asylum; 

3) to manage and formalise notarised documents relating to the exami-
nation of an application to grant an asylum; 

4) to make use of legal aid guaranteed by the state;

5) to receive compensation for the use of means of public transport 
where the use is linked to the examination of an application to grant 
an asylum; 

6) to make use of the interpreter’s services free of charge; 

7) to receive free necessary medical care, psychological aid and social 
services at the Foreigners’ Registration Centre or Refugee Reception 
Centre;

8) to apply to the representatives of United Nations High Commissioner 
for Refugees and other organisations, which provide specialised legal 
aid or consultations for the asylum seekers and to meet them under 
conditions, which would ensure privacy (including border crossing 
points  or transit zones);

9) after being assigned to vulnerable persons, to benefit from reception 
conditions, which would meet their specialised needs; 

10) minors are entitled to study at schools following the general 
education or vocational programme(s) without delay and not later 
than within 3 months from the day of submitting an application for  
asylum;

11) teisę dirbti, jeigu per 6 mėnesius nuo prašymo suteikti prieglobstį 
pateikimo dienos Migracijos departamentas nepriėmė sprendimo 
dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ne dėl prieglobsčio 
prašytojo kaltės.

Paskelbus karo padėtį, nepaprastąją padėtį, taip pat ekstremaliąją situaci-
ją dėl masinio užsieniečių antplūdžio, aukščiau išvardintos prieglobsčio 
prašytojų teisės gali būti laikinai ir proporcingai ribojamos, jeigu jų negal-
ima užtikrinti dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių. Nepaisant nustatytų 
ribojimų, visada turi būti užtikrinta prieglobsčio prašytojo teisė į material-
ines priėmimo sąlygas, būtinosios medicinos pagalbos teikimą ir valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą, o pažeidžiamiems asmenims – ir teisė 
naudotis jų specialiuosius poreikius atitinkančiomis priėmimo sąlygomis. 
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Kokias pareigas turiu prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu?

As an asylum seeker you have the following duties:

1) to uphold the Constitution, laws and other legal acts of the Republic 
of Lithuania; 

2) to fulfil the duties prescribed for the asylum seeker by the decisions of 
the Migration Department and the court;

3) to allow the performance of health screening;

4) to submit all the available documents and a full and accurate expla-
nation of the reasons for applying for asylum, the asylum applicant’s 
identity as well as the circumstances of Your entry and stay in the 
Republic of Lithuania and to cooperate with the public officials of the 
competent authorities during the examination of the asylum applica-
tion; 

5) during the interview  by authorities, which received your asylum 
application, to declare in writing in free format the resources and 
assets owned in the Republic of Lithuania as well as to declare to the 
Migration Department in writing in free format the funds, which were 
received during the period when the right was given to stay in the 
Republic of Lithuania and to do it within three days after receiving 
them; 

6) to immediately inform the Migration Department about the changes 
of the residential place, in case the Migration Department made a 
decision to allow residing in the chosen place of residence;

7) prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu be Migracijos departa-
mento leidimo neišvykti iš Lietuvos Respublikos.

IMPORTANT CONTACT INFORMATION:

Office of the United Nations  
High Commissioner for  
Refugees (UNHCR)  
in the Republic of Lithuania
A. Jakšto str. 12, 01105 Vilnius 
Tel. +370 5 210 7416
E-mail: kules@unhcr.org 
www.unhcr.se/lt/home.html 
UNHCR provides information and  
advice concerning asylum procedures and 
assistance available to asylum seekers and 
refugees in Lithuania.

International Organization  
for Migration (IOM)  
Vilnius Office 
A. Jakšto str. 12, 01105 Vilnius
Tel. +370 5 261 0115
E-mail: iomvilnius@iom.lt 
www.iom.lt 
IOM provides assistance in voluntary return, 
which is exercised in conformity with the needs 
of a person and guarantees safe journey back 
home. IOM also provides reintegration assis-
tance to persons who need help settling down 
in their countries of origin.

Lithuanian  
Red Cross Society
A. Juozapavičiaus str. 10A, 09311 Vilnius,
Tel. +370 5 212 7322 
E-mail: legal@redcross.lt 
www.redcross.lt 
Lithuanian Red Cross Society provides legal 
and humanitarian aid as well as assistance in 
tracing family members and relatives.

Caritas of Vilnius  
Archdiocese
Kalvarijų str. 39, Vilnius
Tel.: +370 673 24 225
E-mail: kulturunamai@vilnius.caritas.lt  
www.vilnius.caritas.lt

Migration Department
L. Sapiegos str. 1, 10312 Vilnius, 
Tel. +370 5 271 7112
E-mail: info@migracija.gov.lt
www.migracija.lt

Pabradė Foreigners’  
Registration Center
Vilniaus str. 100, 18177 Pabradė,  
Švenčionys district
Tel. +370 387 53 401
E-mail: urc.sekretore@vsat.vrm.lt 

Medininkai Foreigners’  
Registration Center
Pasieniečių g. 11, Medininkų kaimas,  
Vilniaus rajonas
Tel. 
E-mail: 

Kybartai Foreigners’  
Registration Center
J. Biliūno g. 14B, Kybartai,  
Vilkaviškio rajonas
Tel. 
E-mail: 

Rukla Refugees’  
Reception Center
Karaliaus Mindaugo str. 18, 55283 Rukla, 
Jonava district
Tel. +370 3 497 3377, +370 698 48776
E-mail: centras@rppc.lt 
www.rppc.lt

Naujininkai Refugees’  
Reception Center
A. Jaroševičiaus str. 10B, Vilnius
Tel. 
E-mail: 

Valstybės garantuojama 
teisinė pagalba
Tel.
E-mail: teisines.paslaugos@migracija.gov.lt
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This booklet contains summarised information about asylum procedures, main 
rights and duties of the asylum seekers as well as possible consequences for not 
complying with these duties. The sole purpose of this booklet is to provide in-
formation, as it does not create/entail any rights or legal obligations. If you need 
additional explanations of the information provided in this booklet or want to find 
out more about the assessment of your application, please contact the Migration 
Department. You may also approach the legal team of the Lithuanian Red Cross for 
additional advice and counselling at legal@redcross.lt, tel. no +370 5 212 7322.


