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ĮVADAS 

 

Antrasis tyrimo etapas – Atskleisti imigracijos, migrantų integracijos ir pilietybės politikos 

teorines ir empirines sąsajas – yra 1.1.1. veiklos Vyraujančių teorinių ir empirinių TŠP (jų 

organizacijų) integracijos modelių perspektyvoje, apžvelgti ir apibūdinti ES taikomas sistemas, 

skirtas informacijai apie TŠP poreikius rinkti, analizuoti ir vertinti sudedamoji dalis. Antruoju 

tyrimo etapu siekiama identifikuoti imigracijos, TŠP integracijos (politikos) ir pilietybės politikos 

formavimo sąsajas Lietuvoje. Šiame tyrimo etape siekiama atlikti kompleksinę imigracijos teisinio 

reglamentavimo, integracijos politikos ir pilietybės įgijimo natūralizacijos būdu analizę, 

identifikuojant kaip šios politikos sritys remia bei papildo viena kitą siekiant sėkmingo ir 

efektyvaus TŠP integracijos proceso.  

Siekiant kompleksiškumo, šiam tyrimui reikalingas tarpdiscipliniškumas, TŠP imigracijos bei 

integracijos procesus nagrinėjant ne tik iš sociologinės, bet taip pat iš politologinės ir teisinės 

perspektyvų. Skirtingos analizės perspektyvos leidžia nagrinėti minėtus procesus skirtingais 

lygmenimis, kurie yra svarbūs visapusiškai analizei.  

Antrojo tyrimo etapo tikslas - atskleisti imigracijos, migrantų integracijos ir pilietybės politikos 

teorines ir empirines sąsajas, kuriam įgyvendinti iškelti šie uždaviniai: 

1) teorinių pilietybės politikos modelio identifikavimas, siekiant atskleisti teorinį bei praktinį 

ryšį tarp imigracijos teisinio reglamentavimo ir pilietybės įgijimo; 

2) įgyvendinamos imigracijos, integracijos ir pilietybės politikos bei raidos nuo 1991 m. teisinių 

nuostatų analizė;  

3) detalus duomenų surinkimas apie Lietuvoje gyvenančius TŠP  bei LR pilietybės įgijimą 

natūralizacijos tvarka nuo 1991 m;  

4) teisinių imigracijos bei pilietybės įgijimo natūralizacijos tvarka nuostatų koreliacinio ryšio su 

TŠP integracija nustatymas.  

Atsižvelgiant į šio tyrimo etapo tikslą ataskaitą sudaro analogiška tyrimo uždaviniams struktūra 

(keturios dalys bei priedai).  Pirmojoje dalyje pristatoma pilietybės politikos teorija (pilietybės 

sąvoka, analizės prieigos, pilietybės politikos modeliai ir įtakojantys veiksniai) bei apibendrinta 

pilietybės politikos analizės metodologija (išskiriant skirtingus pilietybės įgijimo modelius). 

Antrąją tyrimo dalį sudaro trys poskyriai: imigracijos teisinio reglamentavimo, integracijos 

politikos ir pilietybės  politikos kompleksinė analizė Lietuvoje nuo 1991 m. Pažymėtina, jog tokio 
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laikotarpio ir tyrimo objekto platumo analizė iki šiol nebuvo atlikta. Trečioji dalis sudaryta iš 

dviejų poskyrių: prieš surenkant ir analizuojant statistinius duomenis apie TŠP  imigracijos 

tendencijas, srautus, mastus bei siociodemografines charakteristikas ir pilietybės įgijimo 

natūralizacijos tvarka duomenis pristatoma statistinių duomenų rinkimo metodologija Lietuvoje. 

Paskutinioji antrojo etapo dalis skirta prieš tai buvusių dalių koreliacijai, apjungiant surinktus 

empirinius bei teorinius duomenis ir jais remiantis pateikiant Lietuvos atvejo analizės išvadas.  

Šiame tyrimo etape pateikiamos išvados bus integruotos į  galutinės projekto ataskaitos dalį.  

Apibendrinant antrąjį tyrimo etapą galima teigti, kad surinkti ir susisteminti empiriniai 

duomenys apie TŠP imigracijos, integracijos procesus bei pilietybės įgijimą, šios grupės galimybių 

įgyjant pilietybę analizė leis 1) pateikti išvadas apie LR gyvenančių TŠP teorines ir empirines 

integracijos prielaidas įgyjant pilietybę natūralizacijos būdu, 2) pateikti nuoseklias ir kompleksines 

rekomendacijas vientisos imigracijos, integracijos ir pilietybės politikos formavimui, 3) užtikrinti 

teorines ir praktines galimybes efektyvesnei TŠP adaptacijai Lietuvos visuomenėje. 

  



5 
 

1. TEORINIO PILIETYBĖS POLITIKOS MODELIO IDENTIFIKAVIMAS, SIEKIANT 

ATSKLEISTI TEORINĮ BEI EMPIRINĮ RYŠĮ TARP IMIGRACIJOS TEISINIO 

REGLAMENTAVIMO IR PILIETYBĖS ĮGIJIMO 

 

Šio skyriaus tikslas yra pristatyti teorinius pilietybės politikos modelius. Todėl pirmiausiai yra 

apsibrėžiamas pilietybės institutas ir analizės prieiga (teisinė, sociologinė ir politologinė), kuri 

įgalina visapusiškai atskleisti pilietybės, kaip instituto, analizės perspektyvas bei pačio instituto 

suvokimo visuomenėje ribas. Pilietybės (politikos) galimi teoriniai modeliai aprašomi remiantis 

Russell, Mitchell ir Joppke. Taip pat identifikuojant pilietybės politikos teorinį modelį svarbu 

atskleisti pilietybės politiką apsprendžiančius/lemiančius veiksnius. Šie aspektai apims pirmąją 

skyriaus dalį. Antrojoje dalyje pristatomi pilietybės įgijimo gimimu modeliai (jus sanguinis ir jus 

soli) bei pilietybės teikimas (natūralizacijos tvarka). Šie principai, taikomi praktikoje formuojant 

pilietybės politiką, didžia dalimi iliustruoja teorinius pilietybės politikos modelius. Trečioji dalis 

skirta teisinių pilietybės politikos nuostatų tipologizacijai: apibrėžiami pilietybės įgijimo ir 

netekimo modeliai, pagal kuriuos atliekama praktinė pilietybės politikos analizė. Teoriniame 

kontekste tokia analizė įgalina pateikti ne tik teisinę analizę, tačiau ir identifikuoti tokių nuostatų 

pasirinkimą lėmusius veiksnius. Galiausiai reikalinga atskleisti pilietybės instituto kaitą bei 

vykdomų pilietybės politikų galimą konvergenciją, ypatingai ES kontekste.  

Ši dalis yra teorinė, nes siekiant identifikuoti Lietuvos pilietybės politikos modelį privalu 

teorines prielaidas patikrinti praktikoje (t.y. Lietuvos vykdomos pilietybės politikos analizės 

perspektyvoje), todėl paskutinysis šio etapo skyrius Teisinių imigracijos bei pilietybės įgijimo 

natūralizacijos tvarka nuostatų koreliacinio ryšio su TŠP integracija licitacijų nustatymas 

apibendrins ir kontekstualizuos šio skyriaus teorines prielaidas Lietuvos atvejo analize.  
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1.1 PILIETYBĖS POLITIKOS TEORINIO MODELIO APIBRĖŽTIS 

 

Pilietybės apibrėžimas 

 

Kaip teigia Brubaker (1998:64): „Modernią nacionalinę pilietybę išrado Prancūzų revoliucija“.1 

Vėliau pilietybės instituto apibrėžimas nebuvo probleminis du šimtmečius, nes siejamas su tautine 

valstybe. Pagal tradicinius XIX a. tarptautinius įstatymus “teisė išskirti kitus” ir ginti savo tautos 

teritoriją nuo išorinės agresijos buvo dominuojantis pilietybės elementas. Tačiau pilietybės raidoje, 

atsiradus politiniams ir socialiniams veiksniams, politinis legitimumas ir nauji solidarumo 

principai įtakojo pilietybės sampratą.  

Modernių valstybių kūrimosi procesai apribojo pilietybę teritoriniu aspektu, o nacionalinės 

pilietybės aptvara buvo pasiekta išplečiant teises ir privilegijas įvairiems visuomenės sluoksniams, 

akcentuojant tam tikrus bendrumus, kaip kolektyvinės tapatybės dėmenį, dažniausiai: kalbą, 

istoriją, kultūrą, kilmę. Šitaip teisių ir tautiškumo principai buvo sujungti į bendrą junginį – 

pilietybę (Soysal, 1996:17). 

Laikotarpyje po antrojo pasaulinio karo pilietybės institutas patyrė permainų, ir pagrindiniai du 

jo komponentai: teisės ir tapatybė – atsiskyrė. Teisės, kurios visų pirma buvo susijusios su naryste 

nacionalinėje bendruomenėje, buvo pradėtos charakterizuoti ir legitimuoti tarptautiniu lygmeniu. 

Tuo tarpu identitetas išsaugojo specifinį jo suvokimą ir išliko stipriai susijęs su teritorija (Soysal, 

1996:18). 

Šiandien pilietybės apibrėžimas apima platų požiūrį nuo „legalaus statuso“ iki „gero piliečio“, 

kuris prisideda prie bendruomenės. Šioje dalyje analizuojant pilietybės institutą remiamasi 

trejomis prieigomis: teisine, sociologine ir politologine, kurios toliau pristatomos. 

Formaliai, pilietybė yra apibrėžiama kaip teisinis ryšys tarp asmens ir valstybės, kurį išimtinai 

formuoja nacionaliniai įstatymai. Pasak Sinkevičiaus (2002:16) , ši narystė yra teisinio pobūdžio, 

ji atspindi asmens ir valstybės teisinį ryšį. Šių santykių buvimas visada konstatuojamas teisine 

forma ( piliečio pasas, gimimo liudijimas, ar kitas dokumentas nurodantis asmens pilietybę). Tad 

pirmiausiai pilietybė yra apibrėžiama kaip narystė valstybėje, t.y. kaip (legalus) statusas, o ne teisių 

                                                           
1 Iki tol pilietybė nebuvo nuosekliai apibrėžta ar sistemiškai kodifikuota; ji buvo nustatoma ad hoc būdu konkrečiais 

atvejais. Tačiau revoliucija, išrasdama tautinės valstybės pilietį ir teisiškai homogenišką tautos narių grupę, tuo pat 

metu išrado užsienietį. 
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ar identiteto „rinkinys“  (Joppke, 2003: 5). Brubaker (1998: 43) taip pat remiasi pilietybės kaip 

teisinio statuso samprata. Valstybė, naudodama savo suverenią galią konstatuoja kas yra piliečiai, 

naudodama įtraukimo ir  išskyrimo praktiką. Todėl, šiuo teisiniu (siauriu) požiūriu, pilietybė 

nustato aiškias taisykles, kurios reglamentuoja kas įgyja ir netenka piliečio statuso bei kokiomis 

sąlygomis (Maatsch, 2011: 4). Teisinė prieiga naudojama pilietybės įgijimo ir netekimo nuostatų 

analizei, pilietybę traktuojant pirmiausiai kaip teisinį status. 

Sinkevičius (2002: 16) teigia kad, „asmenų gyvenančių valstybės teritorijoje visuma sudaro 

valstybės gyventojus – demografinę, bet ne teisinę kategoriją, o teisine prasme valstybės 

gyventojus sudaro tik valstybės piliečiai“, todėl svarbu identifikuoti,  kiek tam tikrų teisių ir 

pareigų, siejamų tik su pilietybę, neturėjimas limituoja imigrantų integraciją ir kaip svarbu  

imigrantams yra įgyti pilietybę siekiant pilno teisių ir pareigų rinkinio.  

Pripažįstant sociologinės pilietybės sampratos daugiakryptiškumą2, šioje dalyje pilietybė 

analizuojama kaip teisių ir pareigų  rinkinys – statuso reikšmė (Marshall, 1949). Šis autorius 

išskyrė tris grupes teisių, kurios priskiriamos su pilietybe: Pilietinės (Atsirado XVIII a. ir įteisino 

individo laisves (kalbos, religijos, nuosavybės ir teisines)), Politinės (Įteisino Prancūzijos 

Revoliucija: lygios galimybės dalyvauti politinėje praktikoje), Socialinės (Pristatyta XX a. ir 

siejama su gerovės valstybės pasirodymu). Išimtinai tik pilietis gali naudotis šiuo teisių rinkiniu, 

kuris apibrėžiamas konkrečios valstybės teritorijoje. 

Tačiau Marshall‘o išskirtos pilietybės suteikiamos teisės patiria konvergencija. Dėl tarptautinių 

teisės aktų  normų ir ypač žmogaus teisių plėtros dauguma šių teisių yra priskiriamos ir 

imigrantams.3 Tad pilietybės suteikiamos teisės ir pareigos, šio tyrimo kontekste, yra svarbios 

siekiant identifikuoti, kurios teisės ir pareigos, išimtinai priskiriamos prie pilietybės,  limituoja 

integraciją. 

Politologinėje literatūroje pilietybė dažniausiai nagrinėjama, viena vertus, kaip asmens 

priskyrimas ir, kita vertus,  kaip asmens ryšys su konkrečia bendruomene (Kymlicka ir Norman, 

                                                           
2 T. H. Marshall koncepcija pabrėžia statuso reikšmę, R. Dahrendorf pilietybę aprašo pagal socialinius vaidmenis, 

B.Turner ir M. Mullard pateikia pilietybės kaip proceso sampratą ir kt.  
3 Respublikinės pilietybės teorijos teigia, jog teisės visuomet yra susijusios su pareigomis. Tačiau, netgi tas pats 

Marshall jau yra pastebėjęs apie besikeičiantį balancą tarp pareigų ir teisių. Teisių padaugėjo ir jos yra aiškiai 

apibrėžtos, tačiau priešingai juridinės pareigos yra arba labai bendro pobūdžio (pvz. pareiga paklusti įstatymui) arba 

tik kelios ir labai specifinės, bet ne bendros visiems, pvz. privalomas išsilavinimas yra daugiau universali nei pilietinė 

pareiga, mokesčių mokėjimas priklauso nuo pajamų, karinė tarnyba istoriškai priskiriama tik vyrams. Taip pat 

dauguma pareigų, tokių kaip išsilavinimas, mokesčių mokėjimas ar socialinis aprūpinimas lemiamas ne pilietybės, bet 

nuolatinio gyvenimo. Tačiau imigrantams, skirtingai nei piliečiams, priskiriamos papildomos pareigos, tokios kaip 

asimiliuotis ar integruotis, kad išpildytų, patvirtintų lojalumo pareigą. 
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1994: 352). Pirmuoju atveju, pilietybės institutas suvokiamas kaip nusistovėjęs, įprastas ir 

visuotinai priimtas individų įsipareigojimas (Barry, 2006: 17-18). Pilietybė tarnauja kaip pamatas 

individų įsivaizdavimui apie save, kaip politinės bendruomenės narį.4 Tapatumo struktūra yra 

tiesiogiai priklausoma nuo politinio, socialinio ir kultūrinio kontekstų (Ramonytė, 2004). Šiuo 

atveju pilietybė dažniausiai persidengia su tautybės sąvoka. Todėl tradicinėje pilietybės 

konceptualizacijoje idealas yra kai narystė valstybėje yra grindžiama tautiniu pagrindu. Šiuo 

požiūriu atsiskleidžia viena pirminių nacionalizmo prielaidų, cituojant Gellner (2006:1) 

„Nacionalizmas pirmiausiai yra politinis principas, kuriuo remiantis politinis ir tautinis vienetas 

turi sutapti“. Kaip apibendrintai teigia Barry (2006:14) pilietybė kodifikuoja ir institucionalizuoja 

identitetą, įtvirtindama jį įstatymuose. 

Anot Brubaker (1998: 43), kiekviena moderni valstybė apibrėžia savo pilietiją viešai 

pripažindama grupę asmenų savo nariais, o visus kitus laikydama nepiliečiais arba svetimšaliais. 

Todėl galima daryti šias prielaidas: tie, kurie nori tapti valstybės nariais, pirmiausiai turi tapti 

tautos nariais, ir oficialūs piliečiai turi gauti narystės teikiamą naudą. Individai, kurie nori gauti tą 

pačią naudą, kurią gauna piliečiai, turi jais tapti t.y. priimti dominuojančios kultūros normas ir 

vertybes (McLaren, 2003: 41). Šiuo atveju iš politologinės analizės perspektyvos svarbu 

identifikuoti kiek pilietybė yra svarbi imigrantui konstruojant savo identitetą ir tampant 

bendruomenės nariu.  

Apibendrinant galima teigti, jog naujakurių, tokių kaip migrantai, pilietybės įgijimas gali būti 

analizuojamas dviem ašimis, kaip narystė (vertikali) apimanti legalų ir konstitucinį bei 

institucionalizuotą lygmenis ir kaip horizontali narystė pagrįsta valstybės ir piliečio abipusiu ryšiu. 

Vertikali analizės perspektyva apima teisinę bei sociologinę pilietybės analizės perspektyvą, tuo 

tarpu horizontali – politologinę.  

 

Pilietybės (politikos) teoriniai modeliai 

 

Pilietybės politika ir jos modeliai išskiriami vadovaujantis skirtingomis pilietybės, tautos, 

valstybės ir nacionalizmo sampratomis, istorine praeitimi ir kitais veiksniais suformavusiais 

                                                           
4 Pilietybė, kaip narystės priskyrimo forma, yra esminė identiteto dalis ir ilgą laiką buvo pagrindinė forma individo savivokoje, kaip 

didesnės grupės dalies, kuri dalijasi bendra istorija, kilme, teritorija, politine-ideologine vizija. Tapatumo sąvoka nurodo konkrečios 

kategorijos priimtinumą individui, žinant kokios yra šios kategorijos kognityvinės, emocinės ir elgsenos pasekmės, ir „kito“ 

atmetimą.  Ji atsako į klausimą, kiek jį pripažįstantys individai panašūs ir kuo jie skiriasi. (Ranonytė, 2004) 
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vienokią ar kitokią pilietybės politikos tradiciją. Šie modeliai dažniausiai išskiriami kaip 

kompleksinė visuma, gebanti ar bent jau siekianti paaiškinti pilietybės koncepto suvokimo 

prigimtį, pilietybės politiką, jos formavimo priežastis ir tendencijas.  

Vieną iš galimų skirstymų pateikia Dave Russell ir Mark Mitchell5: 1. Etninis pilietybės modelis 

arba pilietybės kaip atskirties modelis; 2. Respublikinis arba pilietinis pilietybės modelis; 3. 

Multikultūrinis pilietybės modelis (Kymlicka, 1995; Kymlicka, 2008; Taylor, 1992; Joppke, 

1996). Pastebima, ypač Europoje, šių modelių konvergencija ir vis sunkiau identifikuoti „gryną“ 

modelį, tačiau klasifikacija išlieka nubrėžiant pilietybės koncepcijų skirtumus. Iš esmės visuose 

šiuose modeliuose nurodomas asmens priklausymas valstybei, tik remiantis skirtingais principais. 

Šie modeliai yra išskiriami remiantis natūralizacijos kriterijais, integracijos reikalavimais ir 

kultūrinėmis teisėmis (Brubaker, 1996; Castles and Miller, 1993). Toliau pristatomi kiekvieno iš 

šių modelių bruožai. 

Etninis pilietybės modelis (Kohn, 1944; Gellner, 1993; Brubaker, 1996)  identifikuojamas 

valstybėse, kuriose tautos kūrimosi (angl. nation-building) procesas vyko XIX a., nacionalizmo 

suklestėjimo laikotarpiu ir įsišaknijęs etninis nacionalinio identiteto suvokimas, joms būdingas 

etninis nacionalizmas (Maatsch, 2001: 10).  Šis modelis tautą aprašo etninėmis sąvokomis, 

glaudžiai sieja su kalba ir kultūra. Tautos nariai, arba piliečiai, turi turėti šiuos bendrus bruožus: 

kilmę, kultūrą ir/ar religiją (Odmalm, 2005: 139). Pilietybė, kaip bendros kilmės individų 

bendruomenė, kuri atskiriama nuo gyvenamosios teritorijos, apibrėžta Wilhelmo epochos 

Vokietijoje (Brubaker, 1998: 196). 

Etninis pilietybės modelis yra paremtas jus sanguinis etninės pilietybės išraiška ir funkcinės 

asimiliacijos modeliu6 (Vokietija) (Taljūnaitė, 2009). Brubaker (1998: 35) apibrėždamas vokiškąją 

pilietybės tradiciją pažymi, jog piliečių korpusas apibūdinamas kaip bendros kilmės individų 

bendruomenė, kuri yra atvira etninei už nacionalinės valstybių sienų reziduojančiai nacijos daliai, 

tuo tarpu ribotai prieinama imigrantams neturintiems etninių sąsajų su valstybe. Taigi, etniniu 

pagrindu grįstas pilietybės suteikimo pagrindas sudarė sąlygas atskyrimu ir susiskaldymu 

besiremiančios pilietybės politikos tradicijos susiformavimui. Šis modelis aptinkamas daugumoje 

Rytų-Centrinės Europos valstybių.  

                                                           
5 Rasta: Taljūnaitė, M. (2004). Sociologinė pilietybės samprata ir modeliai. Filosofija, Sociologija, 2, 1-11 
6 Pagal minėtą funkcinės asimiliacijos modelį vyksta socialinė ir ekonominė imigrantų integracija, tačiau 

nesuteikiamos dalyvavimo teisės politinėje ir pilietinėje sferose. 
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Respublikinio modeliu atveju, reflektuojamas pilietinis nacionalizmas. Pilietybė teikiama 

visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų kilmės (tautybės), svarbu tapatumas ir aktyvus 

dalyvavimas nacionalinėje kultūroje. „Prancūzų tradicijoje tauta buvo suvokiama siejant ją su 

valstybės institucijomis ir teritorija <...> Politinė vienybė ir sudaro prancūzų tautiškumą, 

svarbiausia jo išraiška yra kultūrinės vienybės siekimas.“ Prancūzai suprato, jog tauta yra 

suformuota jos piliečių pagrindu, kurie dalijasi bendra valstybe ir naudojasi bendromis piliečių 

teisėmis, nepriklausomai nuo jų kilmės, kalbos ar religijos (Munch, 2001: 7). 

 Brubaker (1998: 133) teigia, jog vienas iš svariausių veiksnių lėmusių Prancūzijos pasirinktą 

pilietybės politiką, kuri remiasi kultūrinės vienybės idėja ir asimiliacija bei pilietybės suteikimu 

pagal jus soli, yra tautinio tapatumo susiformavimas po valstybės susikūrimo. Vadovaujantis 

nuostata, jog pilietybė yra galutinė integracijos forma, ji suteikiama antros arba trečios kartos 

imigrantams. 

Tuo tarpu Brubaker (1998: 36- 38) prancūziškąją pilietybės politiką apibrėžia naudodamas 

ekspansyvumo sąvoką7. Taigi, tautiškumas yra valstybiškai orientuotas ir labai asimiliacionistinis. 

Tokios istoriškai įtakotos ir visuomenėje įsišaknija tradicijos ir lemia, jog Prancūzija siekia 

imigrantų asimiliacijos, sukuriant kultūrinį vientisumą. 

Etninė pilietybės samprata yra dichotomiškai atskirta nuo pilietinės. Kaip susistemina Redie 

Bereketeab, etninė pilietybės samprata yra ir primordialistinė, tikra/ esminga ir kolektyvistinė, tuo 

tarpu pilietinė – moderni, konstruktyvistinė ir individualistinė (Bereketeab, 2011: 67). 

Multikultūrinis pilietybės politikos modelis. Multikultūralizmo sąvoka dažniausiai vartojama 

siekiant apibrėžti demografinę visuomenės struktūrą (Bloemraad, Korteweg, Yurdakul, 2008). 

Plačiąja prasme multikultūralizmas siekia lygių teisių ir pripažinimo etninėms, rasinėms, 

religinėms ar seksualinėms mažumų grupėms – šiandien yra besiplėtojantis ir kontraversiškas 

intelektualinis ir politinis judėjimas Vakarų demokratijose (Joppke, 1996: 449 – 500). 

Multikultūralizmo teorinė mintis išskiria dviejų rūšių multikultūralizmą: pirmasis, migrantų 

populiacija; antrasis, ilgalaikės inkorporuotos tautos, tokios kaip kvebekai, škotai (Bloemraad, 

Korteweg, Yurdakul, 2008). 

Piliečio statuso suteikimas natūralizacijos būdu yra integracijos įrankis ir koreliacija tarp 

multikultūralizmo ir natūralizacijos politikos yra įgavusi pozityviąją reikšmę (Bloemraad, 2006; 

                                                           
7 Anot jo, Prancūzijos pilietybės politika remiasi ekspansyvios asimiliacijos idėjomis ir automatiškas antros ir trečios 

kartos imigrantų transformavimas į piliečių kategoriją atspindi į valstybę orientuotą Prancūzijos savivoką 
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Koopmans, 2005). Esminis skirtumas tarp multikultūralizmo ir pilietinio pilietybės politikos 

modelio glūdi asimiliacijos idėjose. Multikultūralizmas pripažįsta įvairių tautinių ir visuomenės 

grupių skirtumas ir remiasi nuostata, jog būtent daugiakultūriškumo pripažinimas yra pilietinės 

tautos pagrindas.  

Tačiau pagrindiniai opozicijos argumentai teigia, jog multikultūralizmas (filosofijoje ir 

politikoje) yra prieš didesnės visuomenės integravimą ir prieštarauja tautinės valstybės sampratai8. 

Multikultūralizmo kritikai (Schlesinger, 1992) imigraciją ir multikultūralizmą traktuoja kaip 

egzistencinę grėsmę visuomenei, šiuo atveju tautinė valstybė griaunama globalizacijos „iš viršaus“ 

ir multikultūralizmo „iš apačios“.  

Galimas ir kitas pilietybės modelių skirstymas pasiūlytas Koopmans ir Statham (2005): dviejų 

dimensijų erdvė, kuri leidžia paaiškinti kiek diskriminacinis yra individualus pilietybės įgijimas ir 

kokios plačios kultūrinių grupių teisės yra suteikiamos. Šios dvi dimensijos leidžia pateikti keturis 

idealius pilietybės suteikimo tipus (Helbling, 2010: 11).9  Tačiau kyla klausimas, ar šie formalūs 

pilietybės suteikimo modeliai atspindi visuomenės nuostatas, kaip tai reflektuojama viešuosiuose 

debatuose?   

Kaip parodė Helbling‘o tyrimas, viešuose debatuose apie imigraciją ir integraciją neatsispindi 

pilietybės modeliai. Netgi atvirkščiai – šalyse pastebima labai daug panašumų. Pilietybės modeliai, 

kurie atrodo yra pastovūs ir nuoseklūs bei nepatyrė konvergencijos tarp valstybių (Koopmans, 

2010) neatsispindi visuomenėse. Jei viešojoje politikoje debatai dėl imigracijos ir integracijos 

neatspindi pilietybės koncepcijos – kodėl? Viešuosius debatus sudaro atvira erdvė, kuriuose 

sklando naujos idėjos, kurios ne taip greitai institucionalizuojamos teisės aktuose bei 

biurokratinėse struktūrose.  

Pilietybės politikos tipologiją, migracijos kontekste, pateikia Joppke (2003): „de-etnizuojanti 

pilietybę“ ir „re-etnizuojanti pilietybę“. Ji persidengia su minėtais pilietybės modeliais: opozicija 

tarp „de-„ ir „re-“remiasi pilietine ir etnine tautos savivokos bei nacionalizmo takoskyra.  

                                                           
8 Multikultūrinės visuomenės gali egzistuoti ne tik apibrėžtoje valstybės teritorijoje, jis prieštarauja tautinės valstybės 

siekiams apibrėžti homogenišką kultūrą tam tikroje teritorijoje. Tačiau tik specifinės kultūrinės grupės įeina į 

multikultūralizmo apibrėžimą t.y. istoriškai engiamos grupės, apibrėžiamos kaip mažumos (pats terminas yra 

kultūriškai homogeniškos tautinės valstybės produktas). 
9 Asimiliacinę politiką vykdo Austrija, Vokietija ir Šveicarija, kuriose pilietybė teikiama pagal kilmę ir reikalaujama 

kultūrinės imigrantų asimiliacijos. Priešingos multikultūralizmo nuostatos deklaruojamos Britanijoje ir 

Nyderlanduose,kur pilietybės politika daug atviresnė, automatiškai natūralizuojami antros kartos imigrantai  ir 

leidžiamos plačios kultūrinių grupių teisės. Universalistinis požiūris yra Prancūzijoje, kur pristatomas pilietinis – 

teritorinis pilietybės konceptas, bet taip pat reikalaujama asimiliacijos. 
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Pirmuoju atveju pilietybė suteikiama imigrantams, asmenims neturintiems jokių kultūrinių ar 

etninių ryšių su tikslo šalimi (daugiausiai natūralizacijos būdu). Pagrindiniai trys instrumentai 

naudojami šios politikos įgyvendinimui: 1) pilietybės įgijimo palengvinimas antros kartos 

imigrantams pristatant jus soli principą; 2) liberalizuojant natūralizacijos reikalavimus pirmos 

kartos imigrantams; 3) dvigubos pilietybės pripažinimas. (Joppke 2003). 

Nors dauguma pilietybės politikos analizės literatūros pateikia imigracijos perspektyvą, 

pastebima tendencija, jog naujajame tūkstantmetyje dauguma atveju įstatymų liberalėjimą lėmė ne 

imigracijos tendencijos, bet emigrantų populiacija.10 Re-etnizacijos atveju pilietybė suteikiama 

lengvinančiomis sąlygomis buvusiems piliečiams ar/ir tikslinėms imigrantų grupėms (kultūriškai, 

istoriškai, lingvistiškai, etniškai panašios grupės). 

Praktinės re-etnizuojančios pilietybės politikos nuostatos pasireiškia: balsavimo teisės 

suteikimas šalyje nuolat negyventiems piliečiams; Užsienyje gyvenyčių piliečių reprezentavimas 

parlamente11; Dvigubos pilietybės pripažinimas12; Palengvintas pilietybės įgijimas panašios 

etninės kilmės asmenims13; Pilietybės suteikimas užsienyje gimusiems piliečių vaikams14; 

Pilietybės suteikimas užsienyje gimusiems buvusiems piliečių (pagal kilmę) vaikams; 

Ši Joppke pateikta tipologija yra identifikuojama vertinant ne tik minėtuosius bruožus, tačiau ir 

kitus veiksnius: valstybės pilietybės politika ir jos re-etnizacija ar de-etnizacija stipriai priklauso 

nuo to, ar valstybė yra siunčianti ar priimanti imigrantus; kokia politinė jėga tuo metu yra 

                                                           
10 Siekiama išlaikyti emigravusius etninius piliečius. Tendencija bendra Europoje ta, jog valstybės vykdžiusios pilietybės 

politiką tikslinę imigrantų grupę, kaip politikos pagrindinį objektą, perorientuoja į emigrantų. Daugelis Europos valstybių keičia 

pilietybės politiką siekiant skatinti ir lengvinti pilietybės atstatymą ir išlaikymą užsienyje gyventiems piliečiams.  Bendra 

prielaidą, kad pilietybės institutas tapo labiau atskirtas nuo etninio identiteto Europoje paneigia faktas, kad dauguma ES 

valstybių narių suteikia lengvesnes sąlygas įgyti pilietybę asmenims, kurie dalijasi specifiniai ryšiais, pvz. Yra iš buvusių 

kolonijų, kalba ta pačia kalba ar turi tą patį tautinį identitetą. Septynios senosios ES narės (Austrija, Prancūzija, Graikija, Italija, 

Liuksemburgas, Nyderlandai ir Ispanija) ir visos naujosios narės leidžia savo emigrantams perduoti pilietybę pagal kilmę, 

nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.  Vis daugiau valstybių suteikia balsavimo teisę nuolat šalyje negyventiems 

piliečiams.  
11 Prancūzijos parlamente skirta 12 vietų; 
12 Ypatingai šiaurės šalyse, siekis išlaikyti emigrantus buvo pagrindinė dvigubos pilietybės įteisino priežastis, tačiau 

pvz. Ispanijoje nuo 2002 m. dviguba pilietybė yra leidžiama imigrantams, bet ne emigrantams. 
13 Graikijoje pilietybės politika paremta etniškumo principais, o pilietybės įgijimas yra daug lengvesnis ir paprastesnis 

asmenims, kurie yra etniškai panašios kilmės (homogeninis), nei tie kurie su šalimi neturi jokių ryšių (allogenis). 

Didžiausia grupė palikuonių, kurie įgijo pilietybę pagal etninę kilmę yra Vokietijos Aussiedler. 1991- 2001 m. beveik 

2 mln. Aussiedler ir jų šeimos narių, daugiausiai iš buvusios SSRS, buvo priimti į šalį dėl jų vokiškos kilmės. Praktika 

rodė, jog ši politinė iniciatyva nesulaukė nei rimtos opozicijos nei didelių debatų visuomenėje. 
14 Septynios senosios ES narės (Austrija, Prancūzija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Ispanija) ir visos 

naujosios narės leidžia savo emigrantams perduoti pilietybę pagal kilmę, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. 
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valdžioje.15 Tačiau ir šis skirstymas nebūtinai ir ne visuomet yra apimantis visus galimus 

veiksnius, o minėtieji kintamieji, priklausomai nuo konkrečios valstybės ir politinio, socialinio, 

kultūrinio konteksto, gali veikti atvirkščiai. 

 

Pilietybės politiką apsprendžiantys veiksniai 

 

Remiantis pilietybės politikos modelių identifikacija konkrečioje valstybėje siekiama paaiškinti 

ir pilietybės politikos formavimą įtakojančias priežastis. Bendriausia prasme pilietybės politiką 

paaiškinančius argumentus galima skirti į dvi grupes (Kraler, 2006: 32-34): argumentai, liudijantys 

apie artimą ryšį tarp pilietybės politikos ir valstybingumo sampratos (Hollifield 199416; Kurthen 

1995)17 ir pilietybės bei migracijos (politikos) santykį, kai pagrindiniai pilietybės įstatymo 

pakitimai liberaliose demokratijose paprastai priimami atsižvelgiant į konkrečias to laikotarpio 

migracijos tendencijas (Hansen ir Weil 2001). 

Šios dvi argumentų grupės yra oponuojančios viena kitai teoriniame lygmenyje, tačiau 

praktikoje dažniausiai patiria konvergenciją, o papildomų imigracijos politikos teorijų ar 

imigracijos ir pilietybės koreliacinio ryšio kontekste dažniausiai papildo viena kitą. Toliau 

pristatomi šių dviejų grupių argumentai įtraukiant ir imigracijos politikos teorijų nacionalinio 

tapatumo metodą.18 19 

Pirmasis atvejis apima etninio, pilietinio ir multikultūrinio pilietybės modelių koncepcijas. Šiai 

argumentų grupei priskiriami nacionalinio tapatumo modelio teiginiai, kad unikali kiekvienos 

šalies istorija, jos koncepcijos pilietybės ir tautybės klausimais, taip pat nacionalinio tapatumo 

                                                           
15 Bartolini (2000) požiūriu, kairiosios politinės jėgos yra labiau linkusios paremti de-etnizuojantį pilietybės suteikimo modelį, 

kuriuo ji palankesnėmis sąlygomis suteikiama imigrantams, o dešiniosios teikia prioritetą re-etnizuojančiai pilietybei iškeliant 

„būtį“ prieš „tapsmą“ piliečiu. 
16 Pabrėžiamas prancūzų respublikonizmo įnašas - kertinio akmens prancūzų politinės ir teisinės kultūros - į jos 

liberalią imigracijos politiką. 
17 Vokietijos problemos su imigracija ir valstybingumu "priskiriamos tautos koncepto kilmei. Jos atspindi neišspręstus 

prieštaravimus tarp minčių apie tautinę valstybę ir visuotines žmogaus teises bei pilietinių teisių principus.  
18 Pirma, šis požiūris tiria tradicijas ir kultūrines idiomas, kurios "įrėmina ir formuoja sprendimus to, kas politiškai 

būtina." Valstybės politika nėra konstruota vakuume, bet greičiau yra įtakota, iki tam tikro laipsnio, istorijos ir 

tradicinio visuomenės mąstymo. Antra, nacionalinio tapatumo metodas aiškina, kodėl kai kurios šalys pritaria 

nuolatinei imigracijai, tuo metu, kai kitos teikia pirmenybę laikinai darbo jėgos imigracijai.   
19 Remiantis Meyers, E. (2000) pristatomos pagrindinės šešios mokyklos (imigracijos politikos teorijos), kurios bando 

identifikuoti imigracijos politikos formavimo veiksnius: Marksizmas, realizmas, liberalizmas, nacionalinio tapatumo 

metodas, vidaus politika (interesų grupių politika) ir institucionalizmas  
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diskusijų praktika ir socialinių konfliktų valstybės viduje praktika20 suformuoja konkrečios 

valstybės imigracijos politiką21. Nacionalinio tapatumo metodas teigia, jog valstybinės interesas 

dėl atvirų ar apribojančių nuostatų nebuvo staiga įtakoti ekonominės, demografinės, ar karinės 

situacijos. Greičiau, valstybės intereso sprendimai yra kultūrinių idiomų, mąstymo ir sutarimo kas 

yra valstybingumas rezultatas. Pagrindiniai autoriai, atstovaujantys nacionalinio tapatumo 

paradigmą Brubaker (1998),22 Weil (1991) ir Hollifield (1994),23 Kurthen (1995)24. 

Bet ši argumentacija, kad pilietybė yra stipriai įtakota ir priklauso nuo tautos kūrimo 

koncepcijos, dažnai yra kritikuojama. Pagrindinis kontrargumentas, jog pilietybės politika 

šiandien stipriai priklauso nuo imigracijos ir emigrantų, diasporų. Galima sutikti, kad pilietybės 

politiką įtakoja platesnės istorinės patirtys (pavyzdžiui, ar valstybė yra tradicinė imigracijos šalis) 

bei tautos kūrimo procesas, bet nebūtinai taip, kaip tai aprašė Brubaker. Šiandien pilietybės 

politikos formavimas yra labiau komplikuotas, t.y. pilietybės politiką įtakoja bendrai priimamos 

žmogaus teisių normos, ES integracijos procesai, tendencijos lyčių lygybės klausimais, galiausiai 

išaugęs žmonių mobilumas. Taip pat vienas svaresnių argumentų, jog Vakarų valstybės 

desaugumizavo savo pilietybės ir imigracijos politiką25 (tačiau naujosiose ES valstybėse narėse šis 

saugumas yra vis dar labai svarbus, daugiausiai dėl istorinių konjunktūrų). Pagal Joppke, pilietybės 

                                                           
20 Nacionalinio tapatumo požiūris aiškina imigracijos politikos laiko parinkimą socialinių konfliktų ir debatų apie 

nacionalinį tapatumą pagrindu. Brubaker (1992) teigia, kad imigracija į Vokietiją buvo suvokta per tautinės kovos 

tarp vokiečių ir lenkų Prūsijoje prizmę. Ir remiantis šia prielaida daroma įžvalga, kad vokiečių suvienijimas prisidėjo 

prie smurto prieš užsieniečius ir prie spaudimo dėl apribojimų imigrantams. yra neaiškumas dėl socialinių konfliktų 

ir debatų apie nacionalinį tapatumą. Pavyzdžiui, neabejotina, kad Pilietinis karas sudarė pagrindinį socialinį konfliktą 

JAV istorijoje. Bet sunku pasiekti sutarimą dėl to, ar kiti istoriniai įvykiai gali būti traktuojami kaip socialiniai 

konfliktai ir reikšti nacionalinio tikėjimo praradimą. Šių argumentų limitacija susijęs su nuostata, kad socialiniai 

konfliktai  ir debatai  apie nacionalinį tapatumą yra priežastis imigracijos apribojimams, net nepaisant to, kad yra 

priešingų pavyzdžių. Skirtingai nuo Higham ir Jones argumentų 20, JAV imigracijos politika buvo liberalizuota per 

1960-uosius, kurie traktuojami kaip socialinio konflikto periodas. Socialiniai konfliktai, kaip priežastis imigraciniams 

apribojimams yra taip pat ginčytinas Europos atveju. Vakarų Europos šalys nesuvaržė imigracijos 1968 rudenį, 

socialinio konflikto metu, nors pagal kai kuriuos mokslininkus 1972-75 m. apribojimai užsienio darbuotojams buvo 

iš dalies 1968 įvykių rezultatas. 
21 Didžioji dalis šios literatūros gali būti skirstyta kategorijomis kaip istorinė ar politinė sociologija, ir yra kuriama 

remiantis sociologinių ir psichologinių teorijų sąvokomis (tokių kaip nacionalinis tapatumas, nacijos konstravimas, 

išankstinis nusistatymas, susvetimėjimas ir socialinis uždarumas). 
22 Šiandienis suvokimas užsieniečių ir pilietybės politikos yra įtakoti istorinės patirties, kuri kristalizavo per 

dešimtmečius prieš Pirmąjį pasaulinį karą (JAV atveju) 
23 Pabrėžiamas prancūzų respublikonizmo įnašas - kertinio akmens prancūzų politinės ir teisinės kultūros - į jos 

liberalią imigracijos politiką. 
24 Vokietijos problemos su imigracija ir valstybingumu priskiriamos tautos koncepto kilmei. Jos atspindi neišspręstus 

prieštaravimus tarp minčių apie tautinę valstybę ir visuotines žmogaus teises bei pilietinių teisių principus.  
25 Desaugumizavo po Antrojo Pasaulinio karo dėl demokratijos konsolidacijos bei Europos integracijos. Prasidėjus 

masinei (darbo) imigracijai Europoje septintajame dešimtmetyje, valstybingumas nebegalėjo dominuoti, nes 

susiformavo didžiulė imigrantų bendruomenė ir juos reikėjo integruoti. 
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įstatymo forma ir turinys, kaip ir jo ilgalaikis išlikimas, gali būti daugiau atsitiktinis (konkretus 

priimtas įstatymas vėliau nebuvo keičiamas dėl politinės valios nebuvimo ar viešo intereso, 

politinių debatų šioje srityje trūkumo), nei atspindintis valstybingumo idėjas. Taip pat sunku 

paaiškinti, kodėl skirtingos valstybės tuo pačiu laikotarpiu pasirinko panašią imigracijos politikos 

trajektoriją.26 

Tačiau bendrą prielaidą, kad pilietybės institutas tapo labiau atskirtas nuo (etninio, tautinio, 

pilietinio) identiteto Europoje paneigia faktas, kad dauguma ES valstybių narių suteikia lengvesnes 

sąlygas įgyti pilietybę asmenims, kurie dalijasi specifiniais ryšiais, pvz., yra iš buvusių kolonijų, 

kalba ta pačia kalba ar turi tą patį tautinį identitetą.27  

Prie pirmosios argumentų grupės galima Howard (2009) teoriją, jog istoriškai pilietybės 

politikos trajektoriją nulėmė kolonialistinės šalių patirties ir demokratizacijos sąveika. Anot 

autoriaus (2009: 54), kolonijų turėjusių valstybių ryšiai su likusiu pasauliu buvo gerokai 

intensyvesni nei kolonijų neturėjusių šalių. Kolonijinė patirtis formavo atviresnę ir imigracijos ir 

pilietybės politiką, nes praktika „pažinti ir priimti kitokį“ buvo daug dažnesnė. Demokratizacija 

įtakojo, anot autoriaus, jog ankstyvas demokratijos įsitvirtinimas nulėmė geresnes sąlygas priimti 

imigrantus, kaip visuomenės narius, taip pat tokiose šalyse įsitvirtino pilietinė, o ne etninė 

nacionalinio tapatumo samprata. 

Teigiama, kad vienodi iššūkiai, tokie kaip didėjantis imigrantų srautas, skatina ir pilietybės 

politikų supanašėjimą (Lahay, 2004). Hansen ir Weil (2001b) argumentuoja, jog pagrindiniai 

pilietybės įstatymo pakitimai liberaliose demokratijose paprastai priimami atsižvelgiant į 

konkrečias to laikotarpio migracijos tendencijas:  1) masinės migracijos laikotarpiu pilietybės 

įgijimas yra sugriežtinamas; 2) liberalios valstybės liberalizuoja natūralizacijos reikalavimus kai 

imigrantų populiacija šalyje tampa stabili ir egzistuoja šalyje kurį tai laiką; 3) sugriežtinimai vėl 

pasirodo, kai pilietybės politika tampa politizuota t.y. politinių partijų konkuravimo įrankiu, kurios 

ją naudoja kaip iššūkį nacionaliniam identitetui. Tačiau šios prielaidos turi būti pagrįstos ilgalaikės 

perspektyvos analize, kas Lietuvos atveju yra komplikuota. 

                                                           
26 Skirtingų šalių panašios imigracijos politikos pasirinkimas atitinkamais laikotarpiais silpnina argumentą, kad 

imigracijos politika yra suformuota kiekvienos šalies unikalios istorijos, socialinio skilimo ir nacionalinio tapatumo 

suvokimo. Vienas fakto paaiškinimas, kad įvairių priimančių šalių imigracijos politika yra panaši, yra grindžiamas 

kombinuojant nacionalinio tapatumo požiūrį ir globalizacijos teoriją. 
27 Septynios senosios ES narės (Austrija, Prancūzija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Ispanija) ir visos naujosios 

narės leidžia savo emigrantams perduoti pilietybę pagal kilmę, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Vis daugiau valstybių 

suteikia balsavimo teisę nuolat šalyje negyventiems piliečiams.  
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Šią argumentų grupę galima papildyti įvedant dvigubos pilietybės analizės elementą. Anot 

Baubock, valstybes pagal vykdomą dvigubos pilietybės politiką galima skirstyti atitinkamai į 

imigracijos, emigracijos, pilietybės suteikimo ir atstatymo diasporoms kategorijas (Baubock, 

2007). Imigracijos valstybės dvigubos pilietybės politiką orientuoja į reziduojančių imigrantų 

populiaciją. Emigracijos atveju, valstybės imasi politikos orientuotos į iš šalies emigravusius 

asmenis atsižvelgiant į natūralizacijos procesus priimančioje valstybėje. Pilietybės 

suteikimo/atstatymo diasporai kategorija sietina su emigracijos valstybių vykdoma politika 

liberalizuojant pilietybės įgijimą užsienio valstybėse gyvenantiems tautiečiams. 

Kita vertus tas pats Howard (2009) teigia, jog liberalizuoti pilietybės politiką skatina ir 

demografiniai pokyčiai, visų pirma, labai išaugusi imigracija, tarptautinės normos, taip pat 

žmogaus teisių sklaida, teismai, kurie gina imigrantų teises, galiausiai įvairios interesų grupės. 

Apjungti šias dvi argumentų grupes galima remiantis nacionalinio tapatumo metodu, kuris taip 

pat aiškina imigracijos ir pilietybės politikos skirtumus  tarp priimančių šalių jų skirtingų 

koncepcijų nacionalinio tapatumo ar skirtingo mentaliteto pagrindu. Trys tokie skirtingumai, kurie 

iš dalies persikloja, yra 1) tarp naujakurių visuomenių, kurios priima daug imigrantų, ir etnines 

valstybes, kurios yra linkusios atmesti tokią imigraciją; 2) tarp homogeniškų ir heterogeninių šalių; 

ir 3) tarp šalių, kurių pilietybės įstatymai paremti jus sanguinis ir  jus soli principu. 

Pirmuoju atveju skirtumas ryškus tarp naujakurių visuomenių, kurios susikūrė  imigrantų 

pagrindu ir pritaria nuolatinei imigracijai, ir etninių valstybių, kurios yra nusistačiusios prieš tokią 

imigraciją, ypač kitokios etninės kilmės. Meissner (1992) argumentuoja: „europiečiams, narystė 

jų visuomenėse siejasi su etniškumo ir tautybės pasidalinimu.... Todėl, kad Europos valstybės nėra 

sukurtos imigrantų pagrindu, jos atmeta etninę įvairovę kaip teigiamą socialinę vertybę. Todėl 

imigracija yra traktuojama kaip fundamentali grėsmė nacionalinei vienybei ir gerovei.“ Freeman 

(1995) pažymi, kad „skirtinga imigracijos patirtis suformuoja populiarius požiūrius į migraciją ir 

paveikia migracijos politikos institucionalizaciją bei pačią politiką.“28  

Antruoju atveju  nurodoma, kad mažiau tikėtina jog homogeniškos šalys priims etniškai 

nepanašius nuolatinius imigrantus negu heterogeninės. Pagal Zolberg (1981): „Atsižvelgiant į 

tokius pat iššūkius, visuomenės tolerancijos laipsnis gali keistis priklausomai nuo kultūrinės 

įvairovės laipsnio priimančioje šalyje. Labai homogeniška kultūra, kaip etniškai susitelkusi tauta 

                                                           
28 Jis palygina anglų kalba kalbančias naujakurių visuomenes, kurios periodiškai patyrė imigraciją ir jos neribojo, bei 

Europos valstybes, kurios masinę migraciją patyrė tik po Antro Pasaulinio karo. 
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su dominuojančia religija, ir kuri dėl jos izoliuotumo patyrė praeityje nedidelę imigracijos bangą, 

gali būti mažiau tolerantiškos negu labiau heterogeninės visuomenės, kurių identitetas galbūt 

kuriamas politiniais o ne etniniais principais.“ 

Trečiasis skirstymas Siejasi su taisyklėmis, apibrėžiančiomis pilietybę gimimo metu, ir iš dalies 

persipina su ankstesniais dviem klasifikavimais (plačiau apie jus soli ir jus sanguinis pilietybės 

įgijimo modelius). Valstybės,  kurios priėmė principą jus soli, yra visuomenės, kurios patyrė gausią 

nuolatinę imigraciją (pvz. JAV). O, Japonija ir daug Europos valstybių  priėmė principą jus 

sanguinis, kuris iki dabar padėjo išsaugoti jų etninį homogeniškumą ir įtakojo jų sprendimą suteikti 

pirmenybę laikiniems darbo migrantams prieš nuolatinius skirtingos etninės kilmės imigrantus. 

Taigi, formuojant pilietybės politiką, ypač XXI a. iš vienos pusės yra imigracijos, iš kitos 

emigracijos faktai, kaip didžia dalimi apsprendžiantys pilietybės instituto konceptą ir raidą. 

Liberalioje sampratoje neaktyvių ar nekompetentingų individų įtraukimas į valstybę (kaip politinį 

vienetą) kaip lygių narių yra svarbiausias šiandieninės politikos pasiekimas  (Bertossi, 2003: 10). 

Galiausiai, pilietybės politika, kaip ir bet kuri politikos sritis yra politizuota, įtraukiant į politikos 

formavimą daugelį šalutinių veiksnių ir siekiant konkrečių suinteresuotų tikslų. Yra keletas 

politikos formuotojų tikslų, kurie gali būti pasiekti per pilietybės politiką, kai ji tampa politizuota 

(Kraler 2006: 34): 1) Pilietybės politika gali būti imigracijos politikos įrankis (pvz., JK29); 2) 

pilietybės politika gali būti suvokiama kaip integracijos politika (pvz., Vokietija30); 3) 

Siunčiančiose valstybėse pilietybės politika dažnai yra diasporos politikos esmė31; 4) Pilietybės 

politika gali būti susijusi su konkrečiu iššūkiu  (pvz.: su socialine politika,  menkais viešaisiais 

resursais)32; 5) Pilietybės politika gali tarnauti kaip pagrindinis instrumentas tautos kūrimo procese 

(pvz.: Baltijos valstybėse).   

 

Pilietybės politikų konvergencija 

 

Pilietybės politikų konvergencijos neišvengiamumas pilietybės klausimus nagrinėjančioje 

literatūroje dažniausiai grindžiamas dvejopai. Pirma, pabrėžiamas nacionalinių valstybių reikšmės 

                                                           
29 Klasikinis pavyzdys JK imigracijos kontrolė iš buvusių kolonijų buvo pagrindinis 1981 m. Nationality act tikslas 
30 Integracija buvo pagrindinis iššūkis Vokietijoje reformuojant pilietybės įstatymą 1999 m. 
31 Formuojama siekiant išlaikyti ryšius su emigrantais dėl ekonominių, kultūrinių, politinių priežasčių 
32 Pavyzdžiui su socialine politika, ypatingai šalyse kur socialinė apsauga priklauso nuo pilietybės statuso. Pilietybė 

gali tarnauti kaip instrumentas reguliuoti priėjimą menkų viešųjų resursų. 
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globaliame pasaulyje, kuriame svarbios transnacionalinės ir postnacionalinės vertybės, o kartu ir 

pilietybės instituto svarbos nykimas. Antra, teigiama, kad vienodi iššūkiai, pavyzdžiui, didėjantis 

imigrantų srautas, skatina ir pilietybės politikų supanašėjimą (Howard, 2009). 

Tačiau visose imigracijos šalyse naujų etninių mažumų atsiradimas iškėlė klausimą ne tik apie 

pilietybės suteikimo nuostatas, tačiau ir apie pačios pilietybės esmę, kaip kultūrinio, socialinio ir 

politinio identiteto dalį. Tradicinė pilietybės samprata, siejama su moderniąja nacionaline 

valstybe, susiduria su makro lygmens globalizacijos procesais (Putnam, 2000; Touraine, 2001; 

Turner, 2001; Dower, 2003), individualistinėmis moderniųjų visuomenių tendencijomis, 

augančiais migracijos mastais ir tarptautinių veikėjų įtakos didėjimu, tad visa tai sąlygoja pačio 

pilietybės instituto kaitą.33   

Judėjimo mobilumas, komunikacijos sudarė galimybę gyventi keliuose valstybėse, “tarp sienų”. 

Plačiau šiuos klausimus analizuoja transnacionalizmo teorijos34, tačiau šiame tyrime jos nebus 

plėtojamos. Kita vertus Taljūnaitė (2005: 19) teigia, jog pilietybės pastovumas yra tas teisinis 

kriterijus, kuris skiria ją nuo teisinio ryšio, susidarančio tarp valstybės ir joje nuolat arba laikinai 

gyvenančio užsieniečio ar asmens be pilietybės (Taljūnaitė, 2005: 19). Tačiau šis ryšys kinta ir 

praranda savo prasmę bei esmę. 

Galimą konfliktą tarp pilietybės ir identiteto koncepcijų lemia jų specifika: pilietybė kaip 

visuotinis konstruktas, kaip individualus identitetas (Isin ir Vood, 1999: 3). Ši dichotomija 

Friedman (1989) požiūriu, nacionalinių identitetų silpninimas ir naujų identitetų iškilimas, 

ypatingai pilietinių narystės formų kaip „pilietybė“ nykimas abstrakčiai suprantamas kaip 

teritorinė narystė, suverenioje visuomenėje, pakeitimas „identiteto“ grindžiamo „pirmapradžiu 

                                                           
33 Globalizacija suponavo imigrantų inkorporavimo į priimančią visuomenę kaitą. Ankščiau, dauguma migrantų buvo 

traktuojami arba kaip nuolatiniai gyventojai, kuriuos reikėjo asimiliuoti, arba laikini atvykėliai, kurie buvo atriboti, 

dažnai diskriminuojančiomis sąlygomis, nuo teisėto rėžimo. Tačiau visi šie požiūriai rėmėsi bendra idėja, jog asmuo 

apsistos ir sutelks savo socialinį būvį tik į vieną visuomenę ir deklaruos priklausymą tik vienai tautiniai valstybei. 
34 Per praėjusį dešimtmetį, transnationalizmo sąvoka pradėta vartoti migracijos studijose, siekiant analizuoti savitas 

naujų imigrantų bendruomenių ypatybes, kurios kūrėsi išsivysčiusiose industrinėse bendruomenėse kapitalistinės 

pasaulinės sistemos sąlygomis 9 deš. pr. Terminas transnacionalinis taikomas žmonių veiklai ir socialiniams 

institutams, kurie išsiplėtojo tarp valstybių sienų.  Transnacionalinė politinė praktika (Baubock, 2003): “Įvairios 

formos migrantų ir pabėgėlių tiesioginis politinis dalyvavimas kirtus kilmės valstybės sienas, taip pat ir jų netiesioginis 

dalyvavimas per priimančios šalies politines institucijas”.34Tačiau visos transnacionalinzmo studijos remiasi tuo pačiu 

teiginiu, jog valstybė yra kaip esamybė, kuri atskiria transnacionalinius srautus ar veiklas, tačiau ši teorija nedeklaruoja 

tautinių valstybių išnykimo, kaip pavyzdžiui postnational teorijos. (Baubock, 2003) 
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lojalumu“, etniškumu, „rase“, vietine bendruomene, kalba ir kitomis materialiomis kultūros 

formomis.35  

Nors pilietybė visada yra traktuojama kaip statusas, suteikiantis tokias pat teises ir pareigas ją 

turintiems asmenims, tačiau dėl minėtų procesų dauguma išimtinai su pilietybę sietinų teisų 

priskiriama ir neturint pilietybės. Išskiriami tarpiniai statusai tarp naujai atvykusių imigrantų ir 

„tikrų“ piliečių: 1) privilegijuoti nepiliečiai; 2) Denizenai; 3) Kvazipiliečiai; 

Pirmoji grupė asmenų išsiskiria atskiru teisiniu reglamentavimu, kaip taisyklė liberalesniu, jei 

likusiems imigrantams tiek atvykimo ir rezidavimo šalyje, tiek natūralizacijos atveju. Pagrindinės 

dvi išskiriamos grupės: ES migrantai ES valstybėse narėse ir pabėgėliai. Pastariesiems skirtas 

atskiras reglamentavimas dėl tarptautinių teisės normų ir žmogaus teisių visuotinės sklaidos. ES 

valstybių narių piliečiai, dėl laisvo asmenų judėjimo bei ES pilietybės sukūrimo36, turi praktiškai 

visas pilietines ir socialines teises, bei daugeliu atveju ir politines (pvz. Gali balsuoti savivaldybių 

tarybų rinkimuose). Taip pat šiai grupei suteikiama privilegijų ne tik imigracijos, bet ir pilietybės 

įgijimo atveju.37   

Antroji grupė – denizenai38 -  pagal teisinį statusą šie imigrantai yra nepiliečiai, bet iš socialinės 

ir pilietinės perspektyvos jų statusas yra panašus ar net toks pat kaip piliečių. Vienas žymus 

skirtumas, jog šie asmenys nėra apsaugoti nuo išsiuntimo.  

Trečioji grupė yra artimesni piliečiams nei denizenai. Ši asmenų grupė yra traktuojami kaip 

piliečiai, yra apsaugoti nuo deportacijos ir turi kai kurias politines teises, tačiau dėl vienokių ar 

kitokių priežasčių negauna pilnos pilietybės. Tai yra kaip pereinamasis statusas, kurį lemia 

pilietybės įstatymo nuostatos, pvz., valstybėse kuriose nėra suteikiama pilietybė imigrantų 

                                                           
35 Tačiau ši teorija yra ribota, nes pirma, į kiekvieną problemą politinė filosofija įtraukia piliečio ir valstybės santykį. 

Antra, pilietybė suvokiama kaip legalus statusas, reiškiantis visateisę narystę tam tikroje politinėje bendruomenėje; 

pilietybė kaip pageidautina aktyvumo forma, kuri apima dalyvaujamąją pilietybės formą t.y. ne tik narystę, bet ir 

aktyvų dalyvavimą (pilietinės visuomenės konstruktas). 
36 ES pilietybės šaknys siekia 1970 m., kai bendruomenės politikai pradėjo diskusijas apie „Europos identitetą“. 

Platesnės diskusijos plėtojosi 1973 m. Kopenhagos susitikime kai Europos Komisija pasiūlė „pasų sąjungą“ ir 

specialias teises sąjungos valstybių piliečiams. 1975 m. Belgijos ir Italijos vyriausybių vadovai pasiūlė suteikti 

rinkimų teisė visiems bendruomenės piliečiams savivaldų rinkimuose. 1980 m. Politinės dienotvarkės diskursas 

pasikeitė link ekonominės integracijos ir laisvo asmenų judėjimo įteisinimo ir ES pilietybė buvo įteisinta tik 1992 m. 

Mastrichto sutartyje.36 Amsterdamo sutartyje (1997) neįvesta jokių pakeitimų susijusių su ES pilietybe, tik priduriama, 

jog ES pilietybė nepakeičia nacionalinės, o yra įsteigiama kaip šalutinė.36 Taigi, tradicinis valstybių narių suverenitetas 

nepažeidžiamas, o ES savarankiškai nenustato savo pilietybės apibrėžimo. Tradicinė pilietybės sąsaja su nacionaline 

valstybe neleidžia disponuoti šiuo institutu atsižvelgiant į nacionalinės valstybės išskirtinę kompetenciją. 
37 Šešios ES narės įteisinusios lengvesnes natūralizacijos sąlygas ES piliečiams.  
38 1990 m. pavartojo Th. Hammer apibūdinti darbo imigrantus, kurie atvyko į ES iš trečiųjų šalių 7-8 deš.ekonomikos 

pakilimo laikotarpiu. 
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vaikams remiantis jus soli principu, kvazi-pilietybė suteikia lygias teises iki pilnametystės, kuomet 

galima įgyti pilietybę.39 

 

1.2 PILIETYBĖS ĮGIJIMO IR TEIKIMO PRINCIPŲ APŽVALGA 

 

Valstybė, turėdama monopolinę galią suverenioje teritorijoje apsprendžia pilietybės suteikimo 

principus.  Pilietybė, kaip teisinis statusas, gali būti įgyjama įvairiais būdais, kurie yra apibrėžiami 

teisės aktuose. Priėjimas prie pilietybės ir jos teikimo principai varijuoja priklausomai nuo šalies 

formuojamos pilietybės politikos, pilietybės instituto suvokimo, tradicijų, istorinių aplinkybių, 

bendriausia prasme teisės aktuose kodifikuoti per istoriją nusistovėjusios praktikos. Valstybės 

pilietybę daugumai asmenų skiria filiacijos būdu - šis būdas yra pagrindinis ir visuotinai 

pripažintas (Brubaker, 1998: 61). Visuotinai priimta jog pilietybė gimimu gali būti teikiama dviem 

principais: jus soli ir jus sanguinis, o įgijimas po gimimo jus domiceles principu. Toliau šiame 

poskyryje aptariama šių trijų pilietybės įgijimo principų apžvalga. 

 

Pilietybės įgijimas gimimu 

 

Jus soli ar Jus sanguinis40 griežtai kalbant, yra principai, lemiantys vienpusišką valstybės 

pilietybės paskyrimą ar priskyrimą, o ne individo savanorišką pilietybės įgijimą per natūralizaciją 

(Brubaker, 1998: 184).  Jus soli ir jus sanguini nėra du prieštaraujantys principai, bet gali ir turi 

būti derinami įgyjant pilietybę.  

Jus sanguinis principas apibrėžiamas kaip bendros kilmės individų bendruomenės principas. Tai 

pilietybės suteikimo principas, kuris galima sakyti yra pagrįstas giminystės ryšiais, kadangi 

gimusio asmens pilietybę apsprendžia jo tėvų (arba vieno iš tėvų) turima pilietybė. Jus sanguinis 

atveju teritorinis aspektas nevaidina jokio vaidmens. Remiantis jus sanguinis principu, pilietybė 

gali būti įgyjama dviem būdais: „automatiniu“ ir „neautomatiniu“.41 Pilietybės įgijimo būdai 

                                                           
39 Toks statusas 2005 m. buvo funkcionuojantis 8 iš ES – 15 valstybių narių. 
40 Jus soli žinomas kaip saulės principas ir teikiamas atsižvelgiant į teritorijos faktą, t.y. gimimo valstybę., o jus 

sanguinis  - kraujo principas, kai pilietybė teikiama atsižvelgiant į kilmę ir perduodama per tėvų pilietybę.   
41 Jei pilietybė yra suteikiama automatiškai, yra neatsižvelgiama į šiuos kriterijus: teritorinis aspektas (nesvarbu kur 

asmuo gimė užsienyje, ar ne); tėvų gimimo vieta ( būdas, kuriuo tėvai įgijo pilietybę, nesvarbu ar tėvai yra piliečiai 

pagal kilmę, ar įgijo pilietybę kitu būdu); santuokos kriterijus (nesvarbu ar vaikas gimė santuokoje, ar ne); lyties 

kriterijų (vaiko gimimo užsienyje atveju yra nesvarbu ar tėvas, ar motina yra pilietis).41 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pilietyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pilietyb%C4%97
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remiantis jus sanguinis yra gana įvairūs ir priklauso nuo konkrečios šalies pilietybės politikos 

(Brubaker, 1998: 188-189). 

Jus sanguinis, kai pilietybė yra perduodama giminystės pagrindu, net jei asmuo niekada 

negyveno šalyje, yra problematinis kai pilietybė tampa per daug įtraukianti (over-inclisive), o 

imigracijos šalyje jus soli principo nebuvimas pilietybė padaro mažiau įtraukiančia (under-

inclusive).  

Jus soli apibrėžia pilietiją, kaip teritorinę bendruomenę. Remiantis šiuo principu, valstybė savo 

pilietybę suteikia visiems jos teritorijoje gimusiems vaikams. Pagrindiniai kriterijai, kurie gali 

lemti pilietybės įgijimą gimimo metu pagal jus soli principą, gali būti: 1) tėvų rezidavimo statusas; 

2) šalis, kurioje tėvai gimė; 3) ar vaikas yra gimęs santuokoje (Honohan, 2010). Jus soli pilietybės 

suteikimo modelis skatina socialinę integraciją bei  demokratijos legitimumą,  mažiną atskirtį  bei 

nesaugumą visuomenėje. Vienas svarbiausių jus soli efektų yra tas, jog suteikiamos sąlygos 

imigrantų vaikams įgyti pilietybę.  

Jus soli principo įteisinimas glūdi 19a-20 a. pirmojoje pusėje, kuomet iš esmės žmonės 

keliaudavo tik su tikslu emigruoti. Šiandien, labai stipriai išaugus žmonių mobilumui, vaikų 

gimimas kitos šalies teritorijoje gali būti tiesiog atsitiktinis ar pasirinktas tėvų sąmoningai ir todėl 

vargu ar galima laikyti pakankamu pagrindu suteikti pilietybę, lyginant su kitais atvejais, pvz. 

Natūralizacijos, reikalaujamais kriterijais.42  

Galima išskirti šias tarpines Jus soli variacijas: 1) tik pamestinukams vaikams;43 2) jus soli tik 

bepiliečiams vaikams;44 3) palengvintos natūralizacijos sąlygos gimusiems vaikams;45 4) dvigubas 

jus soli (tik jei tėvai gimę šalyje);46 5) silpnas jus soli (automatiškai ar deklaruojant po gimimo 

atsižvelgiant į tėvų gyvenimo šalyje laikotarpį);476) stiprus jus soli (automatiškai ar deklaruojant 

su ribotom tėvų rezidavimo šalyje nuostatomis);48 7) besąlygiškas jus soli gimimo metu;49 

                                                           
42 2010 m. Ius Soli pilietybės suteikimo principas (nors kai kur labai silpnas) įteisintas 19-oje ES valstybių narių. Nuo 1989 m. 

13 valstybių išplėstos ir 10 sugriežtintos ius soli principas.  
43 Taikomas Estijoje, Vokietijoje, Maltoje, Norvegijoje, Šveicarijoje 
44 Taikomas Danijoje, Lietuvoje, Latvijoje. Islandijoje, Lenkijoje, Slovakijoje 
45 Austrijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Italijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, 

Ispanijoje 
46 Liuksemburge 
47 Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Olandijoje, Ispanijoje 
48 Suomija, Prancūzijoje, Airijoje, Portugalijoje, JK 
49 Nė vienoje Europos valstybėje nedeklaruojamas. Airijoje 2004 m. panaikintas visiškai tiesioginis ius soli principas 

ir pristatytos papildomos sąlygos. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pilietyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Teritorija
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Iš esmės gyvenimo šalyje sąlygos įvedimas įgyjant pilietybę jus soli principu yra dėl stipraus 

imigracijos ir pilietybės įstatymo ryšio. Gyvenimo šalyje reikalavimas  riboja antros kartos 

imigrantų pilietybės įgijimą ir priklauso nuo imigracijos įstatymuose reglamentuotų nuostatų, pvz.. 

leidimo gyventi įgijimo sąlygos.50 

Jus soli ir klasikinių imigracijos šalių savivoka, su jos gimimo ir augimo teritorijoje 

asimiliacionistinio poveikio pabrėžimu, yra artimos. Artima yra ir Jus sanguinis kontinentinei nuo 

nacionalvalstybinės ir etnonacionalinės51 savivokos būdų. Etnonacionaliniu požiūriu Jus sanguinis 

išlaiko, o Jus soli gali paneigti tautos tapatumą ir esmę. Nacionalizmo amžiuje automatinis 

imigrantų transformavimas į piliečius veikiant jus soli numato pasitikėjimą asimiliacinėmis 

valstybės galiomis (pvz. Buvo būdingas Prancūzijai 19 a. pab., bet ne Vokietijai) (Brubaker, 1998: 

184-189). 

 

Pilietybės teikimas (įgijimas natūralizacijos būdu) 

 

Brubaker pažymi, jog natūralizacija yra savanoriškas pilietybės įgijimas, o ne vienpusiškas 

valstybės pilietybės priskyrimas pagal jus soli ar jus sanguinis. Pirmos kartos imigrantai turi 

įrodyti savo integracijos lygį ir praeiti natūralizacijos procesą, kad įgytų pilietybę. Bauder (2012)  

teigia, jog pilietybės suteikimas natūralizacijos būdu turėtų sumažinti migrantų išnaudojimą ir 

nelygybę bei turėtų būti plačiai taikomas. 

Iš sociologinės perspektyvos daugiausiai analizuojama  įvairios individualios savybės, 

pavyzdžiui, išsilavinimas, imigravimo amžius, pragyvenimo laikotarpis, šeiminė padėtis, tikslo ir 

kilmės šalies ekonominis vystymas, politinė situacija, dvigubos pilietybės reglamentavimas ir jų 

įtaka natūralizacijos procesui (pavyzdžiui, Chiswick ir Miller, 2008). 

Ekonominiai tyrimai parodė, kad pilietybė yra svarbi visų pirma dėl imigrantų įsidarbinimo ir 

jų pajamų, natūralizacija didina galimybes įsidarbinti, darbdaviai atsižvelgia į tai ir jog sumažėja 

administracinės išlaidos (Bevelander  ir DeVoretz 2008; Bratsberg et al, 2002). Natūralizacija taip 

                                                           
50 Pvz., Vokietijoje net jei yra numatytas automatinis pilietybės įgijimas antros kartos imigrantams kurių tėvai turi 

leidimą nuolat gyventi ir gyvena šalyje ne daugiau nei 8 m., tačiau šį leidimą gauti reikia reikia aukšto lygio vokiečių 

kalbos žinių, todėl iš tikrųjų pilietybė suteikiama tik vaikams, kurių tėvai yra pakankamai integravęsi.  
51 Nacionalvalstybinė savivoka yra tokia, kurioje tauta yra įsitvirtinusi neatskiriamai nuo institucinių ir teritorinių 

valstybės rėmų. Etnonacionalinė – kai tauta suvokiama kaip etninė ar etnokultūrinė bendruomenė, nepriklausomai nuo 

institucinių ir teritorinių valstybės rėmų. 
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pat gali "signalizuoti" darbdaviui apie geresnę potencialių darbuotojų integraciją, nes pilietybės 

yra dažnai susijusi su kalbos mokėjimu (Liebigo ir Haaren, 2011).  

Politiniu lygmeniu svarbus politinio dalyvavimo aspektas. Geyer (2007) išskyrė keturias 

normatyvines sritis, kuriose imigrantų politinis dalyvavimas yra reguliuojamas: balsavimo teisė; 

pilietybės įgijimas; laisvė jungtis į asociacijas; patariamieji organai ir dalyvavimas dialoguose. 

Migrantų politinis dalyvavimas priklauso nuo politinių galimybių struktūrų visuomenėje, kurios 

yra įtraukimo / atskyrimo mechanizmų rezultatas įtakotas valstybės ir politinės sistemos 

(Martiniello, 1998). Tyrimai rodo, jog imigrantų politinį dalyvavimą veikia kiti faktoriai: 

interaktyvi integracija (socialinis kapitalas ir kontaktas su priimančia visuomenė) (Ruedin, 2011). 

Kita vertus Bilodeau (2009) tyrimas Australijoje atskleidė, jog priešingai – imigrantų segregacija 

turi teigiamą įtaką politiniam dalyvavimui (tai gali būti lyderio siekis mobilizuoti grupę su tikslu 

pasiekti politinių tikslų ar konkrečiam kandidatui padėti laimėti rinkimus). 

Vienas esminių klausimų, kaip valstybėse suvokiamas natūralizacijos procesas? Galimi du 

scenarijai – t.y. natūralizacijos procesas kaip galutinis integracijos etapas arba kaip integracijos 

priemonė. Tradicinėse imigracijos šalyse imigrantų priėjimas prie pilietybės buvo suprantamas 

kaip asimiliacionistinis, o Europos šalyse imigrantų integracijos aktualumas iškilo tik po 1970 m. 

Pradžioje bandyta taikyti įvairius politinius sprendimus ir grąžinti imigrantus į jų kilmės valstybes, 

tuomet Šiaurės Europos šalys pradėjo didelės imigrantų bendruomenės integraciją, o priemonės 

buvo iš esmės lengvesnės pilietybės įgijimo sąlygos. Natūralizacija buvo suprantama kaip 

integracijos priemonė. Pastaruoju metu natūralizacijos proceso reglamentavimo liberalėjimas yra 

pastebimas atsisakant priverstinės individualios kultūrinės asimiliacijos įgyjant pilietybę.52  

Kita vertus, yra pastebimas liberalių pilietybės politikos nuostatų griežtėjimas, natūralizacijos 

procesą traktuojant ne kaip integracijos priemonę, bet pilietybę suprantant kaip galutinį 

integracijos tikslą.53 Todėl, net ieškant bendrų tendencijų natūralizacijos srityje jas galima rasti su 

                                                           
52 Pvz., Vokietijoje, kai įstatymo leidėjai 1992 m.atsisako asimiliacijos termino ir reikalauja pareiškėjų  integracijos. 

Natūralizacija tampa daugiau kaip teisė atsisakant miglotų asimiliacijos nuostatų pakeičiant juos aiškiais kalbos ir 

integracijos kriterijais. Pvz.: Belgijoje. Šalyje ne tik panaikintas integracijos reikalavimas natūralizacijos procesui  

2000 m., bet taip pat pristatė naujas teisę įgyti pilietybę pagal paprastos formos deklaraciją, po septynerių metų 

deklaruoto gyvenimo. Prie liberalesnių nuostatų įvedimo taip pat priskiriama Vokietija (gyvenamąjį laikotarpį 

sutrumpinus nuo 15 iki 8 metų), Suomija ir Švedija (patvirtinimo kelių valstybių pilietybę) ir Liuksemburgas 

(sumažinimo reikalaujama gyvenimo laikotarpį nuo dešimties iki penkerių metų). 
53 Tai rodo kalbos bei žinių apie visuomenę testų įvedimas 2002 m. Danijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose 2003 m., 

2004 m. Graikijoje, Jungtinėje Karalystėje 2005 m. ir Austrijoje 2006 m. 
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didelėmis išlygomis, nes kiekviena valstybė vykdo savo nacionalinę pilietybės politiką, tad ir 

viršnacinaliniu lygiu pilietybės politikos konvergencija yra ribota.  

Tyrimas atskleidžia, jog imigrantų natūralizacija Europoje lemia ne tik kilmės šalis ar 

individualios asmens savybes, o taip pat galimybių struktūros nustatytos pilietybės įstatymuose 

kilmės ir tikslo šalyse (Vink ir Prokic-Breuer, 2012). Dažniausiai įgyjant pilietybę natūralizacijos 

būdu taikomi šie reikalavimai: pragyvenimo laikotarpis,54 kalbos žinių testai, konstitucijos ir 

istorijos žinių testai,55 kriminalinė praeitis, turėtos pilietybės atsisakymas, priesaika. Dauguma šių 

kriterijų skirtingų šalių taikomi labai skirtingai, o jais remiantis galima nustatyti ar priimančioji 

valstybė pilietybę traktuoja kaip galutinę integraciją ar kaip integracijos priemonę. 

Galimybę įgyti šalies pilietybę, lemia ne tik formalios sąlygos reglamentuotos pilietybės 

įstatymuose, bet taip pat jų praktinis įgyvendinimas (administracinės procedūros56, mokesčiai57)  

ir apskritai viešosios politikos praktika priimant naujus piliečius (nuo platesnio požiūrio į 

imigraciją ir multikultūralizmą (Kymlicka, 1995: 195 – 208)).  

Administracinės procedūros yra ypač svarbios įgyvendinant šias teisines nuostatas ir užtikrinant 

galimybes praktikoje. Tai parodo ir Huddleston (2013) tyrimas, kuriama pabrėžiama teisinių 

nuostatų įgyvendinimo praktikoje svarba, tačiau ir identifikuojami pagrindiniai natūralizacijos 

proceso trūkumai daugumoje Europos valstybių.58 

Politinės institucijos yra sėkmingos integracijos pagrindas. Etninės institucijos gali būti 

naudingos imigrantams pradiniu pereinamuoju laikotarpiu, bet ne ilguoju laikotarpiu, siekiant 

visiško dalyvavimo visuomenėje (Bosswick ir  Heckmann, 2006:8). Demokratinei visuomenei 

                                                           
54 Svarbus momentas yra natūralizacijos laikotarpis, kuris gali padėti identifikuoti kaip šis procesas yra traktuojamas 

šalyje – t.y. kaip integracijos priemonė ar galutinė siekiamybė. Tikėtina, jog ilgas natūralizacijos periodas yra 

priemonė užbaigti imigranto integracijos procesą suteikiant jam pilietybę;  
55 Kalbos žinojimas,žinoma,skatina socialinę ir ekonominę būsimų piliečių integraciją ir sudaro galimybę dalyvauti 

šalies viešosios politikos gyvenime. Kalbos, istorijos, konstitucijos ir visuomenės žinių testai raštu savo ruoštu  

nesuteikia lankstumo sprendžiant apie reikiamus įgūdžius ir atgraso senyvo amžiaus bei nekvalifikuotus imigrantus. 

Kita vertus, neaiškūs kriterijai, tokie kaip geras charakteris,  integracijos ar asimiliacijos lygis suteikia pernelyg daug 

erdvės šališkų sprendimų pvz. Dėl imigrantų kilmės, priėmimui. 
56 ES15Išskyrus Nyderlanduose, Liuksemburge ir Vokietijoje valdžios institucijos turi teisę atmesti pilietybės 

suteikimo prašymą  natūralizacijos būdu, net jei visos sąlygos yra išpildytos. Graikijos atveju, kuomet nėra numatytas 

natūralizacijos dokumentų nagrinėjimo laikotarpis, administracinė valdžia gali „vilkinti“ ir tęsti integracijos procesą 

metų ,metus. 
57 Tik Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Ispanija netaiko jokio mokesčio natūralizacijos procesui. Aukščiausi 

mokesčiai (iki 1000 Eurų) taikomi Graikijoje ir Austrijoje. 
58 Dažniausiai trūksta reklaminių kampanijų, skatinančių natūralizaciją arba jos yra prastos kokybės, dauguma 

nurodytų reikalavimų yra paliekami savieigai, dauguma procedūrų yra ilgos, skundas ir peržiūrėjimas integracijos 

testų (kalbos, visuomenės žinių ir pan.) dažniausiai negalimas,kaip ir nėra apsaugota nuo diskriminacijos visos 

procedūros metu.   
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veikiamai imigracijos reikia bendros kultūros struktūros, kuri bus palaikyta politinių institucijų 

(Bauböck, 2001:5).  

Anot Marshall, „pilietybė yra pagrindinis integracijos ir priėmimo indikatorius tautinėje 

valstybėje.“ (Cohen, 2008: 152). Jei valstybė vykdo multikultūralizimo politiką, pavyzdžiui kaip 

Kanada59, pilietybės įgyjamo per natūralizaciją sąlygos yra negriežtos, tikėtina, jog integracijos 

infrastruktūra bus išplėtota, o imigracijos politika atvira. Savo ruožtu, ne tik  pilietybės politikos 

nuostatos daro įtaką imigracijos ir integracijos politiniams pasirinkimams, tačiau ir atvirkščiai.  

 

1.3 PILIETYBĖS ĮGIJIMO IR NETEKIMO MODELIAI 

 

Apibendrinai, remiantis Waldrauch (2006), galima išskirti pilietybės įgijimo ir netekimo 

modelius, kurie tarnauja kaip skirtingų šalių pilietybės politikos palyginimo instrumentai. Taip pat 

šie modeliai pateikia metodologiją analizuoti konkrečios šalies pilietybės įgijimo ir netekimo 

nuostatas platesniame (teoriniame) kontekste, susiejant teisines nuostatas su vyraujančiu pilietybės 

politikos modeliu, pilietybės konceptu ir įgalina atskleisti šių teoriniuose modeliuose 

atsispindinčių nuostatų kodifikaciją teisės aktuose.  

Šiame poskyryje, aprašant pilietybės įgijimo ir netekimo modelius, remiamasi viena publikacija 

siekiant nuoseklumo ir identifikuotos struktūros adaptacijos Lietuvos atvejo analizei. Pateikiama 

pilietybės įgijimo ir netekimo struktūruota lentelė (1 ir 2 Priedas), pagal kurią sekančiame 

poskyryje atliekama teisinių nuostatų Lietuvos atvejo analizė.  

 

Pilietybės įgijimas 

 

Bendriausia prasme pilietybės įgijimo modeliai skirstomi į įgijamus gimimo metu arba po 

gimimo. Pirmuoju atveju pilietybė įgyjama pagal jus sanguinis (A01) ir jus soli (A02) modelius. 

Jus Sanguinis pilietybės įgijimo principas yra pagrindinis visoje Europoje60.  Tarptautinių 

konvencijų ir teisės aktų įtaka lėmė, jog visos valstybės automatiškai t.y. jus soli principu suteikia 

                                                           
59 Pilietybės politika Kanadoje traktuojama kaip vidurinioji integracijos proceso dalis, bet ne galutinis taškas. Pilietybė 

nėra suprantama kaip atlygis už sėkmingą integraciją, bet greičiau kaip paskata ir pasitikėjimo suteikimas tolesnei 

integracijai Kymlicka, 1995: 195 – 208).   
60 UK vaikams gimus šalyje suteikiant pilietybę, dėl istorinių priežasčių, principas apibūdinimas kaip Jus Soli, ne kaip 

Jus Sanguinis. 
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pilietybė šalies teritorijoje gimusiems vaikams jei jie yra našlaičiai ar kitu atveju būtų bepiliečiai 

(AO3), todėl šie atvejai specifiniai, kurie nebus detaliau nagrinėjami šioje analizėje. Pilietybės 

įgijimas visais atvejais gali būti Automatinis (ex lege) arba neautomatinis (asmens iniciatyva ar/ir 

viešosios valdžios institucijų sprendimu), retrospektyvus.  

Pilietybės modeliai po gimimo skirstomi į penkias sekcijas: 1) Pilietybės įgijimo teisė gimimo 

metu; 2) Modeliai pagrįsti gyvenamąja vieta; 3) Šeimos ryšiais pagrįsti modeliai; 4) Giminingumu 

/panašumu pagrįsti modeliai; 5) Kiti modeliai. Toliau trumpai pristatoma šių modelių analizė. 

Pilietybės įgijimo teisė gimimo metu (AO4 ir AO5) taikomi kuomet pilietybė nebuvo įgyta 

gimimo metu dėl tam tikrų priežasčių (ne visi vaikai gimimo metu įgyja savo tėvų pilietybę ir 

nevisi vaikai įgijo pilietybę šalies, kurioje gimė). Atsižvelgiant į tyrimo tikslinę grupę šis modelis 

svarbus analizuojant TŠP, gyvenančių Lietuvoje, vaikų pilietybės klausimus (tiek gimusių šalyje, 

tiek tėvams (ar vienam iš jų) įgijus LR pilietybę. 

Antroji grupė: AO6 atveju (natūralizacija) pagrindas yra tik gyvenimas šalyje be papildomų 

sąlygų, tokių kaip gimimas šalyje, giminystės ryšiai, pabėgėlio statusas ar buvęs piliečius statusas. 

AO7 atvejis taikomas asmenims, kurie augo šalyje iki pilnametystės. Taigi AO6 yra suaugusių 

imigrantų natūralizacijos procesas, o antrasis atvejis taikomas imigrantų vaikams, kurie augo, 

patyrė socializacija konkrečioje šalyje (sąlygos dažniausiai būna paprasčiausi gyvenimo 

laikotarpio reikalavimai, imigracija iki tam tikro amžiaus ar išsilavinimo įgijimas)61. Lietuvoje 

A07 modelis nėra taikomas. 

Šeimos ryšių pagrindu pilietybės įgijimo modelis susideda iš dviejų grupių, t.y. pilietybės 

perdavimas (transfer) ir teisės į pilietybė suteikimas (extension). Pirmasis atvejis taikomas kai 

šeimos susijungimo pagrindu referuojama į asmenį kuris jau turi konkrečios valstybės pilietybę, o 

antruoju atveju  referuojamas asmuo siekia įgyti ar jau įgijo konkrečios šalies pilietybę. AO8 t.y. 

pilietybės perdavimas savo sutuoktiniui automatiškai netaikomas jokioje ES-15 narėje, taip pat 

nebegalioja sąlyga perduoti automatiškai vyro pilietybę susituokus su užsieniete moterimi (ši 

praktika buvo labai paplitusi ir bendra Europoje per XX a.). Apibendrinant šią modelių grupę 

galima išskirti bendrą tendenciją Europoje: skirtingų pilietybės įgijimo nuostatų pagal lytį 

panaikinimas.62 Ypatingai daug prieštarų sukeliančios nuostatos yra dėl vaikų, gimusių skirtingą 

                                                           
61 Tačiau šis pilietybės įgijimo būdas taikomas tik pusėje iš ES-15 narių 
62 Šis reglamentas apėmė atvejus kuomet susituokiama su užsienio piliečiu/te ir vaikus, gimusius santuokoje arba ne, 

skirtingą pilietybę turinčių tėvų šeimoje. Dauguma šalių po WWII panaikino nuostatą, jog pilietybė prarandama vedus 

kitos pilietybės moterį. Kai kuriose šalyse ši nuostata panaikinta tik 1980 m. pvz. Portugalijoje, Graikijoje, Belgijoje. 
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pilietybę turinčių tėvų, šeimoje, reikalauja teisinių nuostatų harmonizavimo nacionalinių valstybių 

teisynuose63.  

Giminingumu /panašumu pagrįstų modelių priežastys glūdi emigracijos tradicijoje ir dabartinėje 

imigracijos istorijoje, dėl užsienyje esančių emigrantų bendruomenių spaudimo, etninių diasporų 

egzistavimo, su kuriomis valstybė nori išlaikyti ryšius ar juos repatrijuoti ir, svarbiausia, dėl 

stipriai etninio pilietybės suvokimo. Didžiausi skirtumai tarp valstybių pilietybės teikimo nuostatų 

yra pilietybės suteikimas kultūrinio giminingumo pagrindu. Šiuo atveju yra įtraukiamas ir A12 

modelis (pilietybės perdavimas buvusių ar mirusių konkrečios šalies piliečių giminėms), nes jie 

persidengia. Kitose valstybėse yra deklaruotos specialios šalių grupės, kurių piliečiams suteikiama 

teisė į pilietybę64. Galiausiai visos šalys turi bet po vieną (daugeliu atveju ir daugiau) pilietybės 

įgijimo/ atstatymo būdą buvusiems piliečiams. A17 atvejis grindžiamas faktu, jog kai kurių 

valstybių pilietybės įstatymai apibrėžia ne vieną pagrindinį pilietybės statusą, bet taip pat 

specialius statusus specifinėms grupėms asmenų. Dažniausiai šis statusas nesuteikia pilnų pareigų 

ir teisių komplekto.65 Šie modeliai plačiai taikomi Lietuvoje dėl istorinių konjunktūrų, tačiau 

neapima tyrimo tikslinės grupės. 

Kiti pilietybės suteikimo būdai šalyse labai skiriasi. Taip pat šių atvejų pilietybės įgijimo 

pasitaiko gana retai, galima sakyti net išimtinai. Dažniausiai pasitaikantys atvejai yra A22 ir A2366. 

                                                           
Paplitusi praktika taip pat buvo atimti pilietybę moterims ištekančioms už kitos valstybės piliečio, pvz. Graikijoje 

panaikinta tik 1984 m. ir tik prieš 10 m. šiuo būdu praradusioms pilietybę graikėms suteikta galimybė ją atstatyti. 

Teisių į pilietybę sutuoktiniams vyrui ar moteriai buvo suvienodinti, tačiau šių teisių sulyginimas buvo padarytas 

nuostatų griežtinimo sąskaita. 
63 EK rekomendacijos siūlo, kad vaikas išlaikytų abiejų tėvų pilietybę. Bet pilietybės įstatymų harmonizacija vis tik 

nėra  adekvati, pvz. Italijoje ir Danijoje vaikams priskiriama pagal tėvo turimą pilietybę, o Suomijoje pagal motinos. 

Nors šiandien dauguma ES valstybių nebesuteikia pilietybės vaikams, gimusiems skirtingų piliečių šeimoje, 

atsižvelgiant į tėvų lytį, tačiau problema ta, jog priimtos naujos įstatymų pataisos panaikinusios šią diskriminaciją 

dažnai nenumatę retrospektyvaus taikymo arba numatė pereinamąjį laikotarpį per kurį tėvai arba vaikas turėjo 

pasirinkti pilietybę. Pirmasis toks įstatymas su retrospektyviu taikymu išleistas Nyderlanduose 1986 m. ir buvo 

taikomas visiems vaikams iki 18 m., JK (2002), Danijoje, Graikijoje priimtos pataisos neturėjo atgalinio taikymo, bet 

numatė pereinamąjį laikotarpį pilietybės pasirinkimui. Tai sukėlė daug debatų, ypač Vokietijoje, kurie baigdavosi 

teismuose. 
64 ES/EEE Austrijoje, Vokietijoje ir Italijoje; kultūriškai panašios buvusios kolonijos (Prancūzijoje, Portugalija ir 

Ispanijoje);  ar Šiaurės šalys (šalys suteikia teisę įgyti pilietybę palengvintomis sąlygomis, reikalaujant tik gyvenimo 

šalyje, kitų Šiaurės šalių piliečiams) 
65 Ši nuostata reglamentuota tik UK. Daug dažniau šalys turi specialias taisykles konkrečios užsienio valstybės piliečių 

atvejais; pvz., dėl to kad valstybės yra bendro aljanso narės ar dėl buvusių kolonialistinių sąsajų (A18). 
66 Išskyrus Nyderlandus, Portugalija ir UK, kurios nesuteikia pilietybės pabėgėliams ir asmenims be pilietybės 

palengvintomis sąlygomis. 
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A2667 - Įgijimas asmenims su specialiomis finansinėmis lėšomis ar/ir investavus šalyje dideles 

lėšas – nebeegzistuoja. 

 

Pilietybės netekimas 

 

Dvi aplinkybės yra svarbios apibūdinant pilietybės atsisakymo politiką liberaliose 

demokratijose: 1) individuali laisvė piliečiams pasirinkti savo narystę; 2) demokratinės valstybės 

turi teisėtą interesą užkirsti kelią piliečiams, kurie gyvena šalies teritorijoje, pasirinkti kitos šalies 

pilietybę, kad išvengtų pilietinių pareigų, tačiau naudotųsi šalies apsauga skirta nuolatiniams 

gyventojams. Liberalios demokratijos reglamentuodamos pilietybės netekimo/ įgijimo nuostatas 

naudojasi dvigubos asimetrijos principu tarp imigrantų ir emigrantų bei pilietybės įgijimo ir 

netekimo. Šalies teritorijoje imigrantai turi prašyti pilietybės bet nėra įtraukiami be jų sutikimo, 

tačiau tie kurie ją turi negali laisvai jos atsisakyti. Už šalies teritorijos emigrantai turi neginčijamą 

teisę atsisakyti pilietybės, bet tie kurie nori pilietybę įgyti turi atitikti specialius reikalavimus. 

Pilietybės netekimo modeliai ir tipai yra siauresni nei įgijimo. Pagrindinė tipologija skirstoma į 

asmens savanorišką pilietybės atsisakymą ir kitus pilietybės netekimo modelius (2 Priedas). 

Pirmuoju atveju L01 asmuo deklaruoja apie pilietybės atsisakymą arba sprendimas yra priimamas 

atsakingų institucijų (dažniau vartojamas įgijimo anuliavimo terminas); Svarbiausia sąlyga 

atsisakant pilietybės yra ta, jog asmuo atsisakymo atveju neturi tapti bepiliečiu.68 Taip pat 

pilietybės atsisakymo reglamentavimas skiriasi priklausomai nuo to, ar asmuo jau turi kitos 

valstybės pilietybę, ar tik ketina ją įgyti.  

L05 (netekimas dėl kitos šalies pilietybės įgijimo) yra dvejopas, skirtingi atskaitos taškai, t.y. 

užsienio pilietybė yra prarandama kai asmuo tampa konkrečios šalies pilietis ir konkrečios šalies 

pilietybės praradimas jei asmuo tampa kitos valstybės piliečiu.69 L06 (netekimas dvigubos 

pilietybės dėl sprendimo išlaikyti užsienio valstybės pilietybę kai įstatymai reikalauja rinktis tarp 

                                                           
67 1998 m. panaikintas paskutinėje valstybėje – Airijoje. 
68 Pažymima, jog vienas pirmųjų ir esminių visų pilietybės įstatymų bendrai pripažintas principas buvo pilietybės 

neturinčių asmenų atsiradimo prevencija. Tačiau dabar tik 2 ES-15narės savo modeliuose užtikrina šį principą 

besąlygiškai, t.y. pilietybė negali būti atimama ar prarandama to pasekoje asmuo taps bepiliečiu (Suomija, Švedija) 
69 Jei iki 2004 m. Austrija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas ir Nyderlandai reglamentavo reikalavimą atsisakyti 

turėtos pilietybės tampant šalies piliečiu, tai dvigubai daugiau valstybių reglamentavo pilietybės praradimą savo 

piliečiams, įgijusiems užsienio valstybės pilietybę, tai reiškia kad jei minėtų šalių asmenys įgyja užsienio pilietybę 

natūralizacijos būdu, kur nėra reikalavimo atsisakyti turėtos pilietybės, asmuo vis tiek ją praras dėl reglamentuotų 

reikalavimų savo kilmės valstybėje 
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konkrečios šalies ar užsienio šalies pilietybės) skiriasi nuo L05 nes kurį laiką leidžiama dviguba 

pilietybė, bet po to asmuo turi rinktis vieną iš dviejų pilietybių.70  

Netekimas dėl netikros informacijos pateikimo ar sukčiavus atliekant pilietybės įgijimo  

procedūras (L09): gana svarbi pilietybės netekimo priežastis yra jei asmuo ją įgijo (dažniausiai po 

gimimo) apgaulės būdu, ypatingai pateikiant netikrą ar ne visą informaciją. Kai kuriose valstybėse, 

teisiškai kalbant, tai nėra priežastis pilietybės netekimui, bet greičiau įgijimo anuliavimui (tai nėra 

tas pats teisiškai kaip pilietybės netekimas).71  

Netekimas dėl to, jog tėvai neteko pilietybės (L11) varijuoja skirtingai tarp poveikio 

neturėjimo72 iki vaikų pilietybės praradimo.   

Netekimas dėl nelojalumo, išdavystės ar dėl pilietinių teisių pažeidimo (L07):  Septyniuose ES-

15 narėse asmenys, kurie šiurkščiai pažeidė šalies pagrindinius interesus ar kėlė pavojų jos 

saugumui nelojalumu, terorizmu, išdavyste ar nusikaltimu prieš valstybę, gali netekti savo 

pilietybės.73 Netekimas dėl kitų (kriminalinių) nusikaltimų įvykdymo (L08) iš esmės liberalėja, 

lyginant su L07.  

 

Apibendrinimas 

 

Pilietybė šiame tyrime nagrinėjama iš teisinės (kaip legalus statusas), sociologinės (kaip teisų 

rinkinys) ir politologinės (priklausymas politinei bendruomenei) perspektyvų. Pilietybės įgijimas 

praktinėje analizėje (4 skyrius) atliekamas dviem ašimis: kaip narystė (vertikali) apimanti legalų 

ir konstitucinį bei institucionalizuotą lygmenis ir kaip horizontali narystė pagrįsta valstybės ir 

piliečio abipusiu ryšiu. Vertikali analizės perspektyva apima teisinę bei sociologinę pilietybės 

analizės perspektyvą, tuo tarpu horizontali – politologinę.  

Siekiant praktinėje analizėje identifikuoti Lietuvos pilietybės modelį pasitelkiamos šios teorinės 

perspektyvos: pilietybės modeliai (etninis, pilietinis ir multikultūrinis), re-etnizuojanti ir de-

etnizuojanti pilietybės politikos kryptis, pilietybės politiką įtakojantys veiksniai, jus sanguinis ir 

                                                           
70 ES-15 Iš esmės tik taisyklės Vokietijoje visiškai atitinka šį modelį, kuris pristatytas 2000 m. o dalinai šios nuostatos 

taikomos dar tik vienoje valstybėje – Liuksemburge. 
71 Visos ES-15 valstybės, išskyrus Graikiją, Italiją ir Švediją, reglamentuoja pilietybės neteikimą įgijus ją apgaule. 
72 Iš  ES-15 valstybių: Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir JK, jei tėvai 

netenka pilietybės neturi jokio poveikio jų vaikų pilietybei 
73 Šie atvejai vėl gi nėra dažnai pasitaikantys praktikoje, pvz. Belgijoje šiuo modeliu nebuvo pasinaudota nuo Antrojo 

pasaulinio Karo, kai jis buvo pristatytas. Kita vertus šalyse, kur modelis pristatytas naujai (JK, Danija) yra siejamas 

su terorizmu ir tikėtina praktikoje bus aktualesnis. 
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jus soli bei jus domicilli pilietybės teikimo būdai.  Ši plati teorinės perspektyvos kontekstualizacija 

praktiniam Lietuvos atvejui, kartu įtraukiant ir sekančių šio tyrimų skyrių informaciją, įgalins 

plačiai pažvelgti į formuojamą pilietybės politiką. Taip pat atliekama teisės aktų analizė remiantis 

pilietybės įgijimo ir netekimo modeliais (vertikali analizės perspektyva).   
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2. ĮGYVENDINAMOS IMIGRACIJOS, INTEGRACIJOS IR PILIETYBĖS POLITIKOS 

RAIDOS NUO 1991 M. TEISINIŲ NUOSTATŲ ANALIZĖ 

 

Šio skyraus tikslas yra išanalizuoti įgyvendinamą imigracijos, integracijos ir pilietybės politiką 

Lietuvoje nuo 1991 m. Atitinkamai šį skyrių sudaro trys pagrindinės dalys: 1) imigracijos teisinio 

reglamentavimo analizė; 2) integracijos politikos analizė; 3) pilietybės politikos teisinių nuostatų 

analizė. Pirmojoje dalyje imigracijos teisinių nuostatų analizė atliekama dviem lygmenimis: 1) 

suskirstant analizę pagal laikotarpius a) 1991 – 1998 m.; b) 1999 – 2003 m.; c) 2004 – 2013 m.;); 

2) išskiriant  a) teisinius atvykimo pagrindus: vizas/tranzitą, leidimą laikinai gyventi (LLG) (darbo 

ir teisėtos veiklos, studijų ir šeimos susijungimo pagrindais) ir leidimą nuolat gyventi (LNG)); b) 

administracinę teisinių nuostatų įgyvendinimo struktūrą. Antrojoje dalyje atliekama teisės aktų ir 

valstybės strategijų analizė imigrantų integracijos atžvilgiu. Trečiojoje dalyje analizuojamas 

pilietybės teisinis reglamentavimas atsižvelgiant į išskirtus pilietybės įgijimo ir netekimo modelius 

(1 ir 2 Priedas) 1989 – 2013 m.  

Pažymėtina, jog šioje tyrimo dalyje pristatomos ir analizuojamos tik tos teisinės nuostatos, 

kurios tiesiogiai susijusios su projekto tiksline grupe – TŠP. Dėl šios tikslinės grupės apibrėžimo 

teisiniuose dokumentuose vėlyvo atsiradimo (2001 m. LR Vyriausybės nutarime (Žin., 2001, Nr. 

108-3974), atliekant analizę ankstyvuoju laikotarpiu vartojama užsieniečio / imigranto sąvoka, 

kuri yra tapati TŠP sąvokai iki Lietuvai įstojant į ES.  

Ši kompleksinė trijų politikos sričių ir ilgojo laikotarpio analizė suteiks plačią ir išsamią teisinių 

nuostatų analizę, kuri integruota su teorine perspektyva suteiks visapusę vykdomos Lietuvos 

imigracijos ir pilietybės politikos analizę.  

 

2.1. IMIGRACIJOS TEISINIŲ NUOSTATŲ REGLAMENTAVIMAS 1991 – 2013 m. 

 

Šiame poskyryje pateikiama imigracijos teisinių nuostatų analizė suskirstyta į tris etapus 

(atsižvelgiant į pasikeitusį įstatyminį reglamentavimą), kurie visame poskyryje naudojami 

analizei: Pirmas etapas (1990 – 1998 m.), Antras etapas (1999 – 2003 m.), Trečias etapas (2004 – 

2013 m.). Visa įstatymų ir įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų chronologija pateikiama 3 

Priede. 4 Priede pateikiami įstatymuose vartojamų sąvokų, susijusių su imigracija, apibrėžimai. 
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Imigracijos srautai teisiškai Lietuvoje buvo pradėti reguliuoti kai įsigaliojo Imigracijos ir UTPĮ. 

Pagal imigracijos įstatymą, netekusį galios 1999 m., buvo reglamentuota imigrantų kvota74. Šio 

įstatymo įgyvendinimui LR Vyriausybė 1992 02 21 priėmė nutarimą (Žin., 1992,  Nr. 12-338), 

reglamentuojantį imigravimo tvarką, kuris neteko galios 2000 m. Pirma didelė struktūrinė 

įstatyminė pertvarka įvyko 1998 m., kuomet dauguma iki tol galiojusių įstatymų ir juos lydinčiųjų 

teisės aktų buvo pakeisti. 1998 m. priimtas UTPĮ tapo pagrindiniu dokumentu, reglamentuojančiu 

užsieniečių padėtį Lietuvoje. Šis įstatymas buvo keistas keturis kartus, kol 2004 m. priimta nauja 

redakcija, šį įstatymo pakeitimą galima identifikuoti kaip trečios didelės pertvarkos etapą, kai 

teisinė bazė pakeista atsižvelgiant į ES teisines nuostatas (3 Priedas).  

 

Atvykimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje 1991 – 2013 m.  

 

I etapas 1991 – 1998 m. LR Imigracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 27 – 730) (toliau – Imigracijos 

įstatymas), priimto 1991 09 04, 1 straipsnis nurodo „įstatymas nustato užsieniečių atvykimo į LR 

nuolat gyventi, t.y. imigravimo, sąlygas ir tvarką“. Tai pagrindinis įstatymas,  aplink  kurį buvo 

formuojamas visas teisinis reglamentavimas. Pats įstatymas nebuvo keistas nė vieną kartą. LR 

Seimo 1991 09 04 priimtas įstatymas Dėl LR Imigracijos įstatymo įsigaliojimo (Žin., 1991, Nr. 27 

– 73) 1 straipsnis nurodė pagrindinius imigracijos teisinio reglamentavimo barus: įsteigti atsakingą 

instituciją, parengti  įstatymo įgyvendinimo projektus, 

patvirtinti   imigravimo  klausimų   administracines nuostatas,  statistikos rinkimo nuostatas ir kt. 

Imigracijos įstatyme reglamentuotas nuostatas įgyvendina Vyriausybės nutarimas LR Vyriausybės 

nutarimas (Žin., 1992,  Nr. 12-338). 

Imigracijos įstatymo 4 straipsnyje numatyti imigracijos kvota, o užsienietis gali atvykti tik esant 

LR piliečio kvietimui (kvietimas galioja 6 mėn. nuo jo išdavimo), o esant LR piliečio kvietimui 

užsienietis turi pateikti prašymą imigruoti (9 straipsnis, Žin., 1991, Nr. 27 – 730).75 Imigravimo 

kvota (5 Priedas) tvirtinama metams nuo 1993 m. LR Seimo, po Vyriausybės siūlymų. Ši kvota  

išliko stabili visus metus, imigracija į Lietuvą neviršijo nustatytos kvotos, tačiau ne visais metus 

                                                           
74 LR Aukščiausioji Taryba (vėliau – LR Seimas) kasmet  pagal LR Vyriausybės pateiktus  pasiūlymus  tvirtina 

imigravimo kvotą. 
75 Prašymas  imigruoti  į  LR  paduodamas Emigracijos ir  imigracijos  tarnybai  per  LR diplomatines ar konsulines 

atstovybes arba tiesiogiai. 
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LR Seimas patvirtino Vyriausybės siūlytą kvotą (1997 m. Vyriausybės siūlyta kvota 2500, o 1998 

m. – 2000, kuomet pirmiausiai patvirtinta 1000, vėliau pakeista iki 1500).  

Įdomu tai, jog nuo 1996 m. LR Seimo priimtose imigravimo kvotos nutarimuose išskiriama 

prioritetinė grupė asmenų, kuriems pirmiausiai išduodami leidimai imigruoti. Galima išskirti dvi 

tikslines grupes: 1) šeimos nariai;76 2) ES valstybių narių piliečiai.77 LR Seimo 1996 11 14 

priimtame nutarime (Žin., 1996, Nr. 118-2738) atsiranda papildoma pirmenybės kategorija: 

užsieniečio, turinčio LNG LR, sutuoktiniui. Ši nuostata praktiškai įgyvendina aiškią teisės aktuose 

reglamentuotą imigracijos politikos prioritetinę (o atsižvelgiant į leidimų imigruoti ir nuolat 

gyventi Lietuvoje teisinį reglamentavimą ir vienintelę) kryptį – šeimos susijungimas. 

Užsieniečių atvykimo ir buvimo tvarką taip pat reglamentuoja ir LR Vyriausybės 1993 10 21 

priimtas nutarimas (Žin. 1993, Nr. 56-1107), kuris apima daugelį imigravimo ir gyvenimo šalyje 

nuostatų: leidimus nuolat gyventi, vizos, vykimo tranzitu, administravimo tvarką. Šis teisės aktas 

daugeliu atveju atkartoja  minėtus įstatymus ir juos įgyvendinančius teisės aktus ir jo tikslingumas 

bei, apskritai paskirtis, yra abejotini. 

Iki nustojant galioti 1999 m., pirmas UTPĮ buvo keistas tik vieną kartą, 1996 m. (numatytas 

priverstinis išsiuntimas 36 straipsnis (Žin., 1996, Nr. 102-2320)). Šis įstatymas skirtas daugiau  ne 

teisiniams imigravimo klausimams reguliuoti, bet apibrėžia užsieniečių teises ir laisves Lietuvoje. 

Abu įstatymai (kaip ir visi poįstatyminiai teisės aktai) neteko galios 1999 liepos 1d. įsigaliojus 

naujam LR Seimo priimtam 1998 12 17  UTPĮ įgyvendinimo įstatymui (Žin., 1998,  Nr. 115-3237).  

Tai, jog du pagrindiniai imigracijos tvarką reguliuojantys įstatymai buvo keisti tik vieną kartą 

per 8 metus viena vertus galima vertinti kaip šios politikos srities nebuvimą tarp prioritetinių ir 

aktualių klausimų atgavus šalies nepriklausomybę; kita vertus, įgyvendinamieji teisės aktai buvo 

keičiami dažniau, tačiau pagrindinis iššūkis, ypatingai laikotarpio pradžioje, buvo sureguliuoti 

LNG  išdavimą asmenims, kurie jau gyveno šalies teritorijoje, bet ne naujai į ją atvyko. Reikia 

pažymėti, jog dauguma lydinčiųjų teisės aktų pateikia dubliuotą informaciją, kuri išdėstyta 

pagrindiniame Imigracijos įstatyme, kas leidžia daryti išvadą apie institucijų funkcijų ir 

atsakomybių dubliavimąsi, per painų ir aptakų teisinį reglamentavimą. Be to kai kurios nuostatos 

                                                           
76 1) LR piliečio tėvams; 2) LR piliečio vaikams; 3) LR piliečio  broliams  ir  seserims, jeigu šie nesudarę santuokos; 

4) sudariusiems   santuokas   su   LR piliečiais; 5)  išlaikomiems   LR   piliečių   arba išlaikantiems  LR 

pilietį   globos  ar  rūpybos steigimo LR įstatymų nustatyta tvarka atvejais. LR Seimo priimtas 1995 12 20nutarimas 

Dėl imigravimo kvotos 1996 metais (Nr. I-1150, Žin., 1995, Nr. 106-2357) 
77  Išduodant  leidimus  imigruoti  į  LR, pirmenybė teikiama  ES  valstybių bei valstybių, su kuriomis LR yra sudariusi 

tarptautines sutartis dėl socialinio aprūpinimo, piliečiams.  
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yra reglamentuojamas ne įstatyminiu lygmeniu, o įgyvendinimą numatančių dokumentų, taip pat 

pasitaiko prieštarų tarp skirtingų dokumentų. 

II Etapas 1999 – 2003 m. 1995 03 07 LR Ministro pirmininko potvarkiu Nr. 98 sudaryta darbo 

grupė, kurios tikslas buvo teisės aktų, reglamentuojančių pilietybės, emigravimo, imigravimo, 

užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje klausimus ekspertizės atlikimas ir naujų  teisės aktų šiais 

klausimais parengimas. Ši darbo grupė 1997 m. pabaigoje parengė LR VRM 1997 11 12 priimtą 

Aiškinamąjį raštą Nr. P-855 ir naują UTPĮ projektą. 

Naujo teisinio reglamentavimo poreikis, kaip teigiama aiškinamajame rašte, kilo siekiant: 

„užtikrinti vientisą užsieniečių, esančių LR, teisinės padėties reglamentavimą pagal visuotinai 

pripažintas normas žmogaus teisių srityje bei tarptautines konvencijas“ bei tarpusavyje suderinti 

teisės aktus, kurie prieštarauja atskirais klausimais, taip pat būtinybė įstatyminiu lygmeniu 

reglamentuoti tam tikrus klausimus.78 

Naujasis LR Seimo 1998 12 17 priimtas UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236) įsigaliojo 1999 07 01, 

keistas keturis kartus,o jo įgyvendinimui 1998 12 17 priimtas UTPĮ įgyvendinimo įstatymas (Žin., 

1998, Nr. 115-3237). Šis įstatymas unifikavo prieš tai galiojusius kelis įstatymus apibrėžiančius 

užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje, apimdamas visus svarbiausius aspektus: užsieniečių atvykimo 

ir išvykimo, laikino ir nuolatinio gyvenimo, darbo, teisinės atsakomybės bei kitus užsieniečių 

teisinės padėties klausimus. Vienas svarbiausių imigracijos politikos pakeitimų – numatytas LLG.  

Pažymėtina, jog Įstatymas netaikomas užsieniečiams, ieškantiems politinio prieglobsčio (iki 2002 

m.).79 Poįstatyminis teisės aktas UTPĮ įgyvendinimui priimtas 2000 05 01 LR Vyriausybės 

nutarimu (Žin., 2000, Nr. 37-1036)  (nutarimo pakeitimai įsigaliojo 2002 m. (kartu su nauja UTP 

redakcija) ir galiojo iki 2006 m.). 

Pagrindiniai įstatymo pakeitimai buvo susiję LLG išdavimo pagrindais  bei darbo leidimo 

įgijimo nuostatomis. Taip pat LR Seimo 2001 06 12 priimtame UTPĮ pakeitimo ir papildymo 

įstatyme (Žin., 2001, Nr. 55-1944) pristatytas atskiras ES valstybių narių piliečių atvykimo ir 

gyvenimo teisinis reglamentavimas (IX skyrius), o Vyriausybės nutarimo pakeitime (Žin., 2001, 

                                                           
78 Pvz., užsieniečių darbas valstybėje, teisės laikinai ar nuolat gyventi valstybėje įgijimas ir praradimas, užsieniečių 

registras, užsieniečių išsiuntimo iš valstybės procedūros klausimai). 
79 Pabėgėlių teisinę padėtį ir prieglobsčio prašymo bei suteikimo procedūrą reglamentuoja atskiras įstatymas (2004 m. 

su nauju UTPĮ šis teisės aktas buvo apjungtas) LR įstatymas Dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso (Žin., 1995, 

Nr. 63-1578) 
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Nr. 108-3974) įtrauktas atskiras skyrius apibrėžiantis LLG išdavimą užsieniečiui, kuris nėra ES 

valstybės narės pilietis (II skyrius). 

Įdomu tai, jog UTPĮ įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnis (Žin., 1998,  Nr. 115-323) numatė 

galimybę užsieniečiams, iki naujojo įstatymo įsigaliojimo esantiems LR teritorijoje neteisėtai, per 

tris mėnesius užsiregistruoti ir pateikti reikalingus dokumentus jo buvimo LR teisėtumui nustatyti. 

Šiuo atveju atsakomybė už neteisėtą įvažiavimą ir buvimą užsieniečiui netaikoma. 

LR Vyriausybės 2000 02 28 priimta nauja nutarimo redakcija (Žin., 2000, Nr. 19-465), ne taip 

kaip ankstesnė, detaliau ir tiksliau apibrėžia atvykimo, tranzito ir išvykimo tvarką.  

III Etapas 2004 – 2013 m. Dabar galiojantis LR Seimo 2004 04 29 priimtas UTPĮ (Žin., 2004, 

Nr. 73-2539) reglamentuoja pagrindines imigracijos politikos valdymo sritis80. Įstatymas keistas 

devynis kartus. Pagrindiniai pakeitimai ir apskritai naujo įstatymo priėmimas, susiję su Lietuvos 

prisijungimu prie ES ir nacionalinės teisės aktų suderinimo su Sąjungos teisės normomis (2006 m. 

pakeitimain (Žin., 2006, Nr. 137-5199 ) įvedė daug naujų sąvokų, 2008 m. (Žin., 2008, Nr. 22-

803 ) pakeitimai reglamentavo prisijungimą prie Šengeno erdvės, bei įvedė aukštos kvalifikacijos 

migranto kategoriją, kurią 2009 m. (Žin., 2009, Nr. 93-3984 ) pakeitimai praplėtė). 2006 m. LR 

Vyriausybės nutarimu (žin., 2006, Nr. 38-1341) keitėsi didžioji dalis poįstatyminių teisės aktų, 

kurie nusako įstatymo nuostatų įgyvendinimą.  

Šio etapo pagrindinis skiriamasis bruožas – daugelis poįstatyminių teisės aktų panaikinti ir 

imigracijos teisinių nuostatų reglamentuojamos įstatyminių lygmeniu, atskiroms ministerijoms, 

pagal jų kompetenciją, nustatant tik tų nuostatų įgyvendinimo tvarką. Neabejotina ES teisinių 

nuostatų įtaka bei detalesnis, tikslesnis ir skaidresnis ne tik esminių teisinių nuostatų 

reglamentavimas, bet ir jų vykdymas.  

Toliau pristatomos atskirų imigracijos pagrindų teisinis reglamentavimas: Laikinas atvykimas 

(vizos ir kvietimai), LLG šeimos susijungimo, darbo, studijų pagrindu, LNG ir administracinės 

procedūros.  

 

 

 

 

                                                           
80 Užsieniečių atvykimą ir gyvenimą, darbą Lietuvoje, prieglobsčio ir laikinos apsaugos sistemą, ES narių valstybių 

piliečių teisinę padėtį šalyje, užsieniečių integraciją ir natūralizaciją. 
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Laikino atvykimo (vizų ir kvietimų) reglamentavimas 1990 – 2013 m. 

 

Šio poskyrio tikslas yra pažvelgti vizų ir kvietimų užsieniečiams teisinį reglamentavimą. Nors 

trumpalaikis atvykimas į LR nėra tiesiogiai susijęs su šio tyrimo tikslais, tačiau apžvelgti vizų 

išdavimo sąlygas ir procedūras yra svarbu dėl to, jog specialios vizos turėjimas analizuojamo 

laikotarpio pradžioje buvo reikalingas užsieniečiams siekiant dirbti ir mokytis (aktualu iki 1999 

m. kol nebuvo reglamentuoto LLG), o imigracija buvo galima esant LR piliečio kvietimui 

(Imigracijos įstatymo 4 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27 – 730), su naujausiu UTPĮ 2004 m. įstatymu 

atsirado D tipo viza, kuri užsieniečiams suteikia naujas galimybes atvykti į šalį siekiant įgyti 

leidimą gyventi. Todėl nuo 2004 m. vizų ir kvietimų reglamentavimas nebeanalizuojamas. 

 

Vizos  

 

Pirmasis vizų klausimus reglamentuojantis teisės aktas numatė jog užsieniečių atvykimą 

klausimus sprendžia LR užsienio reikalų ministerija, kuri atsakinga už vizų klausimus 

reguliuojančių teisės aktų parengimą, bei numatė bevizį rėžimą.81 Laikinoji vizų išdavimo tvarka 

patvirtinta 1991 m. (galiojo iki 1993 m.) numatė galimybę išduoti vizą užsieniečiams, kurie turi 

kvietimą atvykti į Lietuvą, o vykstant tranzitu viza išduodama ne ilgiau kaip 3 paroms (4,5 

straipsniai Žin., 1991, Nr. 26-724) , vėliau – ne ilgiau nei 2 paroms. 

Nuolatinė vizų išdavimo tvarka patvirtinta 1993 m. Vyriausybės nutarimu (Žin. 1993, Nr. 56-

1108. ) (galiojo iki 1997 m., buvo priimtas įgyvendinimą nusakantis VRM įsakymas (Žin., 1994, 

Nr. 33-612. )), kuris numatė vizų rūšis: diplomatinės,   tarnybinės,  paprastosios82, specialiosios, 

tranzitinės, kolektyvinės (Žin. 1993, Nr. 56-1108). Taip pat numatytos vienkartinės ir daugkartinės 

vizos. Visas buvimo laikas  LR  (įskaitant vizos pratęsimą)  negali būti  ilgesnis kaip  90 dienų per 

metus83 (34 straipsnis Žin. 1993, Nr. 56-1108). Ši vizų išdavimo tvarka buvo pakeista 1997 m. 

Įsigaliojus naujam LR Vyriausybės nutarimui (galiojo iki 2006 m.). Naujas reglamentavimas 

                                                           
81 Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, RTFSR ir TSRS piliečiai įvažiuoja į Lietuvos Respubliką ir išvažiuoja 

iš jos be vizų. 
82 Paprastosios    vizos    išduodamos    užsieniečiams, vykstantiems   į    Lietuvos   Respubliką   trumpai   paviešėti 

asmeniniais tikslais,  turizmo, komercijos,  gydymosi, taip pat kitais tikslais. Išduodama Iki 1 m.  
83 Ši nuostata netaikoma diplomatinėms, tarnybinėms ir specialiosioms vizoms. 
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nenumatė kolektyvinių vizų rūšies, tačiau reglamentavo jų išdavimą vienam asmeniui ar jų grupei 

(6 straipsnis Žin. 1997, Nr. 61-1458). 

Naujas 1998 m. UTPĮ iš esmės nekoregavo vizų išdavimo principų, 2001 m. pakeitimai (Žin., 

2001, Nr. 18-548. ) numatė tik administracinių procedūrų pakeitimus, 2002 m. pakeitimai (Žin., 

2002, Nr. 15-573) šalia vienkartinių ir daugkartinių vizų numatė ir dvikartines vizas, taip pat 

buvimo šalyje laiką turint paprastąsias vizas negali viršyti 3 mėn. per pusę metų. Šie pakeitimai 

numatė galimybė išduoti Daugkartinę specialiąją vizą ES valstybės piliečio, ieškančio darbo arba 

ketinančio verstis kita teisėta veikla LR, šeimos nariui, kuris nėra ES valstybės pilietis, ir galioja 

ne ilgiau kaip 6 mėnesius. 

2004 m. UTPĮ 12 – 16 straipsniai (Žin., 2004, Nr. 73-2539) numatė naujas vizų rūšis: 1) oro 

uosto tranzitinė (A); 2) tranzitinė (B); 3) trumpalaikė (C); 4) ilgalaikė (D)84. Išliko nuostatos jog 

vizos gali būti vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės. Trumpalaikė viza suteikia teisę 

užsieniečiui atvykti į LR ir būti joje iki 3 mėnesių per pusę metų (ilgalaikė – ilgiau kaip 3 

mėnesius), bei numatyti išdavimo tikslai: turizmas, giminaičių ar kitų asmenų lankymas, 

profesiniai interesai arba kitas trumpalaikis buvimas.85 Vienkartinė ilgalaikė viza išduodama 

užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi LR.86 

2008 m. UTPĮ pakeitimai (Žin., 2008, Nr. 22-803) suskirstė vizas į dvi grupes: Šengeno87 ir 

nacionalinė viza (D). iš esmės vizų reglamentavimas išliko toks pat, tiesiog Lietuvai prisijungus 

prie Šengeno erdvės priimti bendri reikalavimai.  

 

Specialiosios vizos 

 

Pagal 1993 m. LR Vyriausybės nutarimo17 straipsnį (Žin. 1993, Nr. 56-1108) 

specialiosios  vizos   išduodamos  užsieniečiams, vykstantiems į LR dirbti ar mokytis 

                                                           
84 Vienkartinė ilgalaikė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi LR.  Daugkartinė ilgalaikė 

viza išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į LR tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiams, 

kurie periodiškai atvyksta į LR dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla, tačiau jų pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio 

valstybėje, išduodama daugkartinė ilgalaikė viza. 
85 Daugkartinė trumpalaikė viza užsieniečiui gali būti išduodama vieneriems metams ir tik išimtiniais atvejais, 

suderinus su LR užsienio reikalų ministerija – ilgiau kaip vieneriems metams, bet ne ilgiau kaip 5 metams. 
86 Užsieniečiams, kurie periodiškai atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla, tačiau jų 

pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, išduodama daugkartinė ilgalaikė viza. 
87 Šengeno viza išduodama užsieniečiui, turinčiam galiojantį kelionės dokumentą, kai jo galiojimo laikas ne mažiau 

kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką; Šengeno vizų rūšys yra šios: 1) oro uosto tranzitinė 

(A); 2) tranzitinė (B); 3) trumpalaikė (C). 
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(darbo  ar  mokymosi laikui (bet ne ilgiau kaip  2 metams)). 1997 m. nutarimo pakeitimo (Žin. 

1997, Nr. 61-1458) numatė išduodant specialiąją vizą, įtraukiant kitus pagrindus (šalia darbo ir 

mokslo): verstis ūkine-komercine veikla, vykdyti veiklą, susijusią su religinėmis apeigomis, 

gydytis, tobulintis, atlikti mokslo tyrimus mokslo gyventi pas šeimos narius (vaikams iki 18 metų, 

sutuoktiniui, tėvams, kurie yra senatvės pensininkai ar nedarbingi dėl invalidumo). Nutarimo 

pakeitimai 1999 m. (Ži., 1999, Nr. 50-1621) numatė, jog specialioji viza išduodama: 

„užsieniečiams, kurie turi teisę gauti LLG arba LNG LR“. Atsižvelgiant į šį reglamentavimą, 

specialioji viza iki 1999 m. buvo LLG analogas, kurią turėjo įgyti užsieniečiai ketinantys dirbti ar 

mokytis, vėliau praplečiant šias veiklas, o nuo LLG ir LNG veikė kaip papildoma viza įgyjant 

leidimus gyventi šalyje (dabartinės D vizos analogas). 

2004 m. UTPĮ 11 straipsnis (Žin., 2004, Nr. 73-2539) apibrėžta, jog viza nesuteikia teisės 

užsieniečiui LR mokytis, dirbti ar užsiimti kita veikla, už kurią gaunamos pajamos. 2006 m. 

pakeitimai praplečia veiklos sritis (Žin., 2006, Nr. 137-5199).  

 

Kvietimai 

 

Kvietimų atvykti užsieniečiams tvarka, numatyta imigracijos įstatyme, įgyvendinama LR VRM 

įsakymu (žin., 1994,  Nr. 2-38), įsigaliojusiu 1994 m., o nuo 1997 m. šią tvarką reglamentuoja ir 

LR Vyriausybės nutarimas dėl vizų išdavimo (Žin. 1997, Nr. 61-1458). 

Pagal Imigracijos įstatymo 3 straipsnį (Žin., 1991, Nr. 27 – 730) kvietimą užsieniečiui atvykti 

gali pateikti fizinis ir juridinis asmuo, pirmuoju atveju kvietimus gali teikti ir leidimą gyventi 

turintys užsieniečiai su tikslu pasikviesti savo šeimą. VRM  Įsakymo 4 straipsniu (žin., 1994,  Nr. 

2-38)  numatyta, jog kvietimas išduodamas  užsieniečiui  laikinai  atvykti  į 

LR   ir  būti   joje,  kaip  taisyklė,  iki  30 dienų. Bendras buvimo  laikas su  kvietimu LR negali 

viršyti 3 mėnesių. 

Nauja kvietimų tvarka įsigaliojo 1997 m. (Žin. 1997, Nr. 99-2516), kur apibrėžta, jog teisę 

pateikti kvietimą užsieniečiui atvykti turėjo tik LR piliečiai ar užsieniečiai, nuolat gyvenantys 

Lietuvoje ir turintys LNG, o įsakymo pakeitimų, padarytų 1999 m. 3 straipsnis (žin. 1999,  Nr. 

104-3008) šią galimybę numatė ir LLG turintiems užsieniečiams (tačiau ši galimybė galiojo iki 

2002 m.( Žin. 2002 10 25, Nr. 102-4593)). Pastarieji pakeitimai numatė, jog tokie užsieniečiai turi 

turėti ne trumpiau nei 3 mėn. galiojantį leidimą gyventi. Kvietimai reikalingi gauti paprastajai 
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vizai, ir suteikia teisę Lietuvoje būti 90 d. bei galioja 6 mėn. (26, 27straipsniai (Žin. 1997, Nr. 61-

1458)). Vizų išdavimą reglamentuojančio nutarimo pakeitimų 1997 m. 15 straipsnis (Žin., 2002, 

Nr. 15-573  ) apibrėžė, jog kvietimas užsieniečiui laikinai atvykti į LR ir būti joje išduodamas ne 

ilgiau kaip 3 mėnesiams. Tačiau šie kvietimai nėra reikalingi jeigu užsienietis yra LR piliečio 

sutuoktinis arba vaikas iki 18 metų ir nuolatinė jų gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje (21, 

26 straipsniai (Žin. 1997, Nr. 61-1458)). 

Kvietimų atvykti gyventi į LR tvarka išliko siekiant įgyti LLG šiais atvejais: 1) yra LR piliečio 

vaikas ar turi LR pilietį vaiką; 2) yra LR piliečio ar nuolatinį leidimą turinčio gyventi užsienio 

sutuoktinis (20 straipsnis Žin., 2000, Nr. 37-1036). Šią tvarką nusakantys poįstatyminiai teisės 

aktai keisti 2002 m. (Žin., 2002, Nr. 102-4593), o ši kvietimų tvarka galiojo iki 2004 m. (Žin., 

2004, Nr. 144-5263). Kaip minėta, vėlesni kvietimų reglamentavimai neapima šio tyrimo objekto 

ir nagrinėjami nebus. 

Šis kvietimų reglamentavimas numatė liberalią pirmo etapo politiką, lyginant su vėlesniais 

laikotarpiais, kadangi numatė galimybę ir užsieniečiui, nuolat gyvenančiam Lietuvoje (iki 1998m. 

UTP įstatymo nebuvo leidimų laikinai gyventi) pateikti kvietimus ir atsivežti savo šeimą, o 1999 

- 2002 m. tokia galimybę turėjo ir LLG turintys užsieniečiai. 

 

Atvykimo pagrindai (leidimas laikinai gyventi)  

 

Laikino gyvenimo Lietuvoje reglamentavimas buvo komplikuotas analizuojamo laikotarpio 

pradžioje (I Etapas) pirmiausiai dėl teisinės bazės bei, apskritai, imigracijos politikos nebuvimo. 

Tai susiję ir su politine šalies dienotvarke, diferencijuojant net ir pačios imigracijos politikos 

formavimo aktualius klausimus: svarbiausias aspektas buvo pilietybės politikos reglamentavimas, 

apibrėžti, kas yra atkuriamos valstybės piliečiai ir turi teisę dalyvauti, svarbiausia, šalies 

politiniame gyvenime bei ilgalaikio gyvenimo šalyje reglamentavimas, t.y. iš esmės iššūkių, kurie 

jau yra valstybėje, sprendimas. Tuo tarpu  nauja (laikina) imigracija nebuvo pirmo svarbumo 

klausimas. 

Pažymėtina, jog šiame poskyryje aptariami tik su tyrimo tiksline grupe susiję leidimo laikinai 

gyventi pagrindai, taip pat atsiribojant nuo specifinių ar išimtinių leidimo išdavimo atvejų. Išsamus 

atvykimo pagrindų (taip pat ir LNG) reglamentavimas pateikiamas 6 Priede. Susisteminta LLG 

išdavimo pagrindų raida ir galiojimo terminai per visą analizuojamą laikotarpį pateikiami 7 Priede. 
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Šiame poskyryje bendrai pristatomi tik leidimų laikinai gyventi įgijimo pagrindai ir jų raida, 

tolesniuose šios ataskaitos poskyriuose detaliai analizuojant kiekvieną iš pristatytų LLG pagrindų 

atskirai.  

Analizuojamo laikotarpio pirmajame etape LR Vyriausybės nutarimo 14 straipsnyje (Žin., 

1992,  Nr. 12-338) apibrėžiami atvykimo pagrindai (asmenims ne jaunesniems kaip 18 metų): yra 

artimas LR  piliečio giminaitis; yra LR piliečio išlaikytinis ar  išlaiko LR pilietį; yra susituokęs su 

LR piliečiu; turi LR legalų gyvenimo šaltinį ir kitais įstatymų  numatytais atvejais.   

Pažymėtina, jog šie atvykimo pagrindai sutampa su UTPĮ 6 straipsniu (Žin., 1991, Nr. 27-729)88 

(6 Priedas), kuriame apibrėžiami LNG Lietuvoje pagrindai. Pastarojo įstatymo sekantis straipsnis 

nurodo: „Užsieniečiai, kurie  yra Lietuvos  Respublikoje kitokiu  nei šio įstatymo  6 

straipsnyje  nustatyta pagrindu, laikomi laikinai esančiais LR. Jie  privalo  <...> 

išvažiuoti  iš  LR,  kai  pasibaigia  LR vizos ir leidimo gyventi galiojimo laikas.  Šiuo atveju galima 

teigti, jog kiti (laikini) atvykimo pagrindai yra darbas ir mokslas (įgyjant specialiąją vizą). Lieka 

neaiškūs leidimo pagrindai ir išdavimo aplinkybės asmenims, kurie turi pakankamai pragyvenimo 

lėšų (ši nuostata lieka iki 2004m.).  

Vienas pagrindinių 1998 m. UTPĮ pakeitimų: pristatytas LLG. Užsienietis, kuris ketina gyventi 

LR ilgiau nei 90 d. per metus traktuojamas kaip šio tipo leidimo subjektas (lr Vyriausybės nutarimo 

11 straipsnis (Žin., 2000, Nr. 37-1036), nuo 2002 m. - 3 mėnesius per pusę metų (Žin., 2001, Nr. 

55-1944).  Leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo, keitimo ir panaikinimo tvarką antruoju etapu 

reglamentuoja UTPĮ ir LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 2000, Nr. 37-1036) (nutarimas pakeitimai 

įsigaliojo 2002 m. ir galiojo iki 2006 m.). Iš esmės šie du teisės aktai yra tapatūs. Užsieniečiai, 

teisėtai gyvenantys Lietuvoje, gali turėti šiuos leidimus gyventi: LLG ir LNG LR (UTPĮ 10 

straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236). LR Vyriausybės nutarime nurodoma, jog pirmasis leidimas 

užsieniečiams išduodamas nepaisant jo amžiaus, o antrasis – asmenims nuo 18 metų (6,7 

straipsniai Žin., 2000, Nr. 37-1036), ši nuostata panaikinta 2002 m. nauja nutarimo redakcija (Žin., 

2001, Nr. 108-3974). Pagrindiniai pakeitimai įsigalioję 2002 m. išskyrė naują tikslinę grupę, kuriai 

taikomas atskiras reglamentavimas – užsieniečiai, kurie nėra ES valstybės narės piliečiai. 

Antrajame etape atsiranda papildomi reikalavimai, griežtėja LLG išdavimas: reikalinga 

                                                           
88 Išskyrus punktą Vyriausybės nutarime įtrauktą pinktą: „14.6. yra išsaugojęs teisę į LR pilietybę;“, tačiau šie asmenys 

neįgija leidimo nuolat gyventi, kadangi turi teisę įgyti (atstatyti) LR pilietybę. 
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gyvenamojo ploto deklaracija bei pragyvenimo lėšos (Žin., 2003, Nr. 117-5365; Žin., 2000, Nr. 

37-1036).  

2004 m. nauja įstatymo redakcija praplėtė leidimų pagrindus (tiksliau juos reglamentavo 

įstatyminiu lygmeniu), taip pat galima identifikuoti griežtiejančias nuostatas dėl išdavimo tvarkos. 

LR Vyriausybės nutarimai reglamentuojantys leidimų išdavimo tvarką keitėsi itin dažnai (3 

Priedas).  

Trečiuoju etapu pristatyti nauji LLG pagrindai: aukštos kvalifikacijos darbo imigrantams (2009 

m. apibrėžiama kategorija šeimos susijungimo atveju, o 2012 m. UTP redakcijoje išskiriamas kaip 

LLG pagrindas) ir kitoje ES valstybėje narėje yra įgijusiems ilgalaikio gyventojo statusą. 2008m. 

įstatyminiu lygmeniu vėl reglamentuojamas pagrindas atvykstantiems dirbti kaip pedagoginio 

darbo arba kaip tyrėjams (7 Priedas).  

LLG (iki 1999 m. specialiosios vizos) išdavimo laikotarpiai iš esmės per analizuojamą laikotarpį 

nesikeitė (7 Priedas): iki vienerių metų laikotarpiui (darbo migrantams numatant pratęsimo 

galimybę tik iki 2m.), išskyrus šeimos susijungimo atveju, kai atvykstama pas užsienietį turintį 

LLG – tokiam pat laikotarpiui kaip ir šiam užsieniečiui. 

Pastebėtina, jog Antrajame etape šeimos susijungimo atveju (kai užsienietis atvyksta pas LR 

pilietį ar LNG turintį užsienietį) užsienietis turi teisę gauti leidimą laikinai gyventi, tuo tarpu 

likusiais atvejais – užsieniečiams gali būti išduotas leidimas laikinai gyventi. Tai vertintina kaip 

imigracijos politikos bruožas, prioritetą teikiant šeimos susijungimo imigracijai. 

Apibendrinant  pirmuoju etapu buvo numatyta galimybė įgyti leidimą gyventi (nuolatinį) tik 

šeimos susijungimo atveju (pagrindas dėl pakankamų lėšų turėjimo plačiau nereglamentuojamas, 

todėl lieka aptakus), tuo tarpu darbo ir studijų atveju (vėliau praplečiant teisėtos veiklos ir tyrėjo 

pagrindu) buvo išduodama specialioji viza, kuri iki 1999 m. buvo LLG analogas. 1998 m. UTP 

įstatymu pristatyti LLG ir LNG šalyje bei apibrėžti šių leidimų išdavimo pagrindai, išdavimo bei 

neteikimo, administravimo reglamentavimas. Trečias didelis pakeitimas leidimų laikinai gyventi 

reglamentavime buvo 2002 m., kuomet pristatyta atskira tikslinė grupė ir atskiras reglamentavimas 

– TŠP. Apibendrinant LLG išdavimo pagrindus antruoju ir trečiuoju etapu juos galima suskirstyti 

į šias grupes: šeimos susijungimas, darbas, teisėta veikla, mokslas (7 Priedas). 2012 m. 

pakeitimai89 įvedą aukštos profesinės kvalifikacijos pagrindą bei įgyti leidimą laikinai gyventi 

                                                           
89 Kaip LLG pagrindas UTP reglamentuojamas 2012m. redakcijoje, tačiau darbo leidimo tvarkos apraše bei 2009 m. 

UTP redakcijoje (šeimos susijungimo atveju) ši kategorija minima.  
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TŠP, kuris kitoje ES valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės 

išduotą leidimą gyventi. Visi šie leidimų pagrindai bus detaliai analizuojami tolesniuose ataskaitos 

poskyriuose.  

Per visą analizuojamą laikotarpį LLG pagrindai plėtėsi ir atitinkamai sudėtingėjo jų išdavimo, 

keitimo reglamentavimas. Trečiuoju etapu pristatomi net keturi nauji leidimų laikinai gyventi 

išdavimo pagrindai (trys iš jų susiję su ES bendros migracijos politikos reglamentavimu).  

 

Draudimas imigruoti, leidimo gyventi panaikinimas ir išsiuntimas iš LR 

 

Svarbu išanalizuoti, kokioms aplinkybėms esant draudžiama imigruoti, naikinamas užsieniečio 

leidimas gyventi ir jis išsiunčiamas iš šalies. Ši analizė identifikuoja imigracijos politikos 

reglamentavimo griežtumą. Visa šio reglamentavimo raida matyti 8 Priede. 

Draudimo imigruoti sąlygas galima apibendrinti suskirstant į šias grupes: 1) pateikė netikrus 

duomenis; 2) ankščiau  neteisėtai atvyko / buvo LR; 3) padarė nusikaltimą žmoniškumui ir kelia 

grėsmę LR; 4) padaręs tyčinį ar sunkų nusikaltimą. Analizuojamo laikotarpio pradžioje buvo 

draudžiama atvykti ir protiškai atsilikusiems arba psichiškai nesveikiems, 

piktnaudžiaujantiems  narkotinėmis, toksinėmis  medžiagomis  ar alkoholiniais gėrimais 

asmenims. Pastarosios nuostatos, prasilenkiančios su žmogaus teisių normomis, panaikintos 1998 

m.  

Išduoti ar pakeisti leidimą gyventi atsisakymo sąlygos sutampa su draudimo imigruoti sąlygomis 

įtraukiant papildomas nuostatas: lėšų pragyventi ir sveikatos draudimo reikalavimas. 2004 m. 

pridedamas gyvenamosios vietos deklaravimo reikalavimas.  

Apibendrinant sąlygas, kurioms esant panaikinamas leidimas gyventi analizuojamo  laikotarpio 

perspektyvoje galima jas suskirstyti į šias kategorijas: 1)   leidimas gautas apgaulės būdu;  2) 

migrantas padaro tyčinį nusikaltimą, už kurį nuteisiamas laisvės atėmimu; 

3)  imigrantas  užsiima  veikla,  nukreipta  prieš  LR. Jos apibrėžtos pirmajame Imigracijos įstatyme 

ir vėlesniuose teisiniuose dokumentuose buvo tik tikslinamos ir plečiamos atsižvelgiant į 

praplėstus leidimų gyventi pagrindus. Kaip naują nuostatą, įsigaliojusią 1999 m. galima apibrėžti 

užsieniečio išvažiavimą gyventi į kitą valstybę (iki  2006m. regletuotas terminas – ilgiau nei 6 

mėn.; 2006 m. pakeitimai: užsienietis gyvena ne ES valstybėje narėje ilgiau negu 12 mėn. iš eilės). 

2000 m. LR Vyriausybės nutarimo 46 straipsniu (Žin., 2000, Nr. 37-1036) įvedamas fiktyvios 
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santuokos/įvaikinimo galimybės ir reglamentuojamas jų patikrinimas, kai esant šiam faktui 

leidimas gali būti panaikinamas. 

Analizuojamo laikotarpio pradžioje reglamentuojamas labai griežtas leidimo gyventi 

panaikinimas atsižvelgiant į tai, jog jo suteikimo peržiūrėjimas galimas per 10 metų nuo jo gavimo 

dienos (20 straipsnis (Žin., 1992,  Nr. 12-338)). Vėliau šio termino neliko. Taip pat griežtas 

reikalavimas numatytas gaunant vizas, kuri gali būti neišduodama jei per  praėjusius 5  metus 

užsienietis buvo  išsiųstas iš  Lietuvos (galiojo iki 1997 m.) (35 straipsnis (Žin. 1993, Nr. 56-1108). 

Išsiuntimą iš Lietuvos reglamentavo atskiras 1993 m. LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1993, 

Nr. 15-401), o išsiuntimo pagrindai iš esmės atitinka aukščiau minėtus, praplečiant.90 Nuo 1998 

m. išsiuntimo iš LR pagrindai buvo siaurinami, iš esmės UTPĮ 2 straipsnyje (Žin., 1997, Nr. 5-75) 

lakoniškai apibrėžti: jei neįvykdė įsipareigojimo išvykti arba neteisėtai atvyko ir gyvena LR. LR 

Vyriausybės nutarimo 2 straipsnis šiuos pagrindus patikslina (Žin., 2000,  Nr. 26-693). 2004 m. 

UTPĮ 126 straipsnyje (Žin., 2004, Nr. 73-2539) vėl pridedamos nuostatos jei užsieniečio buvimas 

LR gresia valstybės saugumui arba viešajai tvarkai. Tai rodo išsiuntimo reglamentavimo 

griežtėjimą, t.y. grįžimą prie reglamentavimo iki 1998 m.  

Jei užsienietis neišvyksta yra išsiunčiamas priverstinai į valstybę, kurios pilietis yra, kurioje 

nuolat gyvena, iš kurios atvyko arba kuri sutinka jį priimti, o tai padaro savo lėšomis, išimtinais 

atvejais vykdančių valstybės institucijų lėšomis, o esant nelegalios imigracijos atveju – atsakingų 

už tai asmenų (UTPĮ 12, 15straipsniai (Žin., 1993, Nr. 15-401)).91 Nuostatos lieka galioti ir 2004 

m. UTPĮ.   

Išsiuntimą nuo 2000 m. tvarką atsižvelgiant į UTPĮ reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimas 

(Žin., 2000,  Nr. 26-693) (galiojo iki 2006 m.), kuriame atkartojamos įstatyme išdėstytos nuostatos. 

Iš esmės išsiuntimo tvarką ir nuostatos nesikeitė nuo 1997 m. nutarimo. 2004 m.  sprendimus dėl 

išsiuntimo priima Migracijos departamentas, Vilniaus apygardos administracinis teismas jei 

užsieniečio buvimas LR gresia valstybės saugumui arba viešajai tvarkai (UTPĮ 126, 127 straipsniai 

(Žin., 2004, Nr. 73-2539). 

                                                           
90 „Nepajėgia išsilaikyti arba turi nelegalų gyvenimo šaltinį“, vartoja alkoholį viešoje vietoje ar piknaudžiauja 

narkotinėmis medžiagomis, yra  protiškai  atsilikęs  arba  psichiškai nesveikas, kenkia LR piliečių teisėtiems 

interesams, padaro   administracinį  teisės   pažeidimą  arba  jo sveiksmai gresia gyventojų sveikatai ar dorovei. 
91 Lėšomis  fizinių ir  juridinių asmenų, kurie atsivežė užsienietį be  paso ir  vizos (kai  to reikalaujama), jeigu jis 

neturi pinigų grįžti. 
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Imigracijos įstatymo 16 straipsnyje (Žin., 1991, Nr. 27 – 730) nurodoma, jog kai panaikinamas 

leidimas apsigyventi, užsienietis ne vėliau kaip per  30 d.  privalo išvykti  iš LR. Nuo 1998 m. per 

10 d., o nuo 2004 m. per 15 d. (UTPĮ 127 straipsnis (Žin., 2004, Nr. 73-2539). Esant išsiuntimo 

aplinkybėms užsieniečiui gali būti uždrausta atvykti į LR apibrėžtam arba neapibrėžtam 

laikotarpiu (UTPĮ 41straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236). 

Numatytos tam tikros lengvinančios aplinkybės dėl išsiuntimo,92 išsiuntimas iš LR atidedamas 

jei sprendimas apskundžiamas teismui (UTPĮ 36 straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236)). 2004 m. 

numatytos sąlygos, kurioms esant užsienietis negali būti išsiųstas iš LR.93 

2004 m. UTPĮ atsiranda grąžinimas:  Užsieniečiai, taip pat ir nepilnamečiai užsieniečiai iki 18 

metų, kurie yra neteisėtai LR teritorijoje, gali būti grąžinami savo noru ar priverstinai į kilmės ar 

užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę vykti (UTPĮ 129straipsnis (Žin., 2004, Nr. 73-2539)). 2010 

m. pakeitimai: Sprendime grąžinti užsienietį į užsienio valstybę, įvertinus užsieniečio galimybes 

kuo greičiau išvykti, nustatomas nuo 7 iki 30 dienų terminas (Žin., 2009, Nr. 93-3984). 2011 m. 

pakeitimai numatė, jog Tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai gali stebėti 

užsieniečio išsiuntimą LR. 

Apibendrinant draudimo imigruoti sąlygos liberalėjo atsižvelgiant į žmogaus teises ir 

nediskriminavimą. Išduoti ir pakeisti leidimą gyventi sąlygos griežtėjo dėl detalesnio teisinio 

reguliavimo bei papildomų reikalavimų (tokių kaip būtinos pajamos, gyvenamosios vietos 

deklaravimas ir kt.). leidimo gyventi panaikinimo sąlygos kito plėtėsi pristatant naujus leidimų 

pagrindus, taip pat apibrėžti nauji kriterijai (pvz. numatytas konkretus gyvenimo ne šalyje 

laikotarpis). Išsiuntimas visą analizuojamą laikotarpį teisiškai buvo apibrėžtas ir tik išimtinais 

atvejais vykdomas valstybės lėšomis, su laiku liberalėjo įtraukiant išsiuntimą lengvinančios 

aplinkybės. 2004 m. numatytas neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimas. Numatytos apskundimo 

procedūros dėl priimtų sprendimų, analizuojamų šiame poskyryje.  

 

Šeimos susijungimas  

 

                                                           
92 atsižvelgiama į  teisėto buvimo šalyje laiką; socialinius, ekonominius ir kitus ryšius šalyje; išsiuntimo pasekmę 

šeimos nariams, kurie teisėtai gyvena LR. 
93 Draudžiama išsiųsti arba grąžinti užsienietį į valstybę, kurioje jo gyvybei ar laisvei gresia pavojus arba jis gali būti 

persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų, arba 

į valstybę, iš kurios jis gali būti vėliau nusiųstas į tokią valstybę. UTPĮ 130 straipsnis (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 
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Šeimos narių, turinčių teisę atvykti ir gyventi Lietuvoje santrauka pateikiama 9 ir 10 Priede. 

Išskiriamos šios  kategorijos: užsieniečio atvykimas pas LR pilietį ir užsieniečio atvykimas pas 

leidimą nuolat ir  laikinai gyventi turintį užsienietį. Šeimos susijungimas yra viena pagrindinių 

migravimo priežasčių Lietuvoje (ypatingai iki Lietuvos stojimo į ES), todėl labai svarbu, kokios 

teisinės galimybės yra sudaromos užsieniečiams atvykti kartu su savo šeima ar pas šeimos narį. 

 Nuo analizuojamo laikotarpio pradžios sąlygos užsieniečiui atvykti pas LR pilietį nesikeitė: 

Užsienietis LLG įgyja šeimos susijungimo pagrindu jei atvysta pas: tėvus ar vaikus, ar sutuoktinį 

kurie yra LR piliečiai. Nors pirmojo etapo teisės aktai nurodo neaiškiai, galima teigti jog gavus 

leidimą imigruoti, pareiškus norą, užsieniečiui suteikiamas LNG (15straipsnis (, Žin., 1992,  Nr. 

12-338)). Nuo antrojo laikotarpio tokiems užsieniečiams išduodamas LLG (1999 – 2004m. 

numatyta išimtis ne po 5, o po 2 m. įgyti LNG, jei turi gyvenamąją vietą bei pragyvenimo šaltinį94 

(UTPĮ 23 straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236 )).  2002 m. Vyriausybės nutarimo pakeitimo 

44straipsnis (Žin., 2001, Nr. 108-3974) numatė galimybę iškart  užsieniečiams, kurie yra LR 

piliečio šeimos nariai, kai jie kartu su juo atvyksta nuolat gyventi įgyti nuolatinį leidimą gyventi. 

LLG išduodamas vieneriems metams (plačiau 9 ir 10 Priede). 

Užsieniečiai, turintys LNG turėjo teisę pasikviesti savo šeimą visą analizuojamą laikotarpį, 

kategorija praktiški sutampa su LR piliečio teise pasikviesti savo šeimos narius. Netaikoma tik 

galimybė šiems šeimos nariams iškart įgyti LNG. Nuo 1998 m. LNG turinčio užsieniečio 

sutuoktiniui LLG išduodamas vieneriems metams (UTPĮ 43straipsnis (Žin., 2004, Nr. 73-2539)).  

LR Vyriausybės nutarimo 3 straipsnis (Žin., 1992,  Nr. 12-338) 1992 – 1999 m. laikotarpiu 

imigrantui pasikviesti šeimą numatė iškart: sutuoktinis ir jo vaikai iki  18 metų  turi teisę  atvykti 

apsigyventi Lietuvoje imigranto kvietimu, o Imigracijos įstatymo 3 straipsnyje (Žin. 1991, Nr. 27 

– 730) net nurodoma, jog tokie užsieniečiai atvykti turi pirmumo teisę. Tai, jog pirmenybė 

apsigyventi Lietuvoje taikoma šeimos nariams (sutuoktiniams ir nepilnamečiams vaikams) 

praktiškai įgyvendinta nustatant imigravimo kvotą ir ją reglamentuojančiuose nutarimuose 

pažymint tikslinę imigrantų grupę (nuo 1996 m.), kuriai teikiama pirmenybė imigruoti į Lietuvą 

esant imigravimo kvotai. Taip pat pirmenybė teikiant kvietimus atvykti užsieniečiams įstatyme 

                                                           
94 atvykimas pas LR pilietį vaiką ar jam esnat LR piliečio vaikui arba pas LR pilietį (ar leidimą laikinai gyventi turintį 

užsienietį) sutuoktinį. 
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nurodoma tikslinei grupei – šeimos nariams.95 Tai gali būti traktuojama kaip imigracijos politikos 

prioritetas, teisiškai reglamentuotas.   

Tai, jog šeimos susijungimas yra pagrindinė imigracijos politikos kryptis deklaruojama ir 

aiškinamajame rašte siūlant 1997 m. imigravimo kvota: „1996  metų  imigravimo kvotos taikymas 

vykdomas šeimų susijungimo principu.”  1998 m. aiškinamajame rašte teigiama: „per imigravimo 

kvotą realizuojamas šeimų susijungimo principas“. 

Tačiau Teisės departamento išvadoje 1996 m. teigiama, jog 

„Bendrą  užsieniečių,  galinčių  atvykti   gyventi į Lietuvą,  sąrašą nustato Užsieniečių teisinės 

padėties įstatymas. Norint išvengti skirtingos teisinės galios teisės normų kolizijos, 

galima   būtų  pasiūlyti  panagrinėti,  ar  užsieniečių,  turinčių pirmumo teisę imigruoti į Lietuvą, 

kategorijas  neturėtų nustatyti įstatymas, o ne Seimo nutarimas.“ (LR Vidaus reikalų ministerijos 

projektas Nr. 2651 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl imigravimo kvotos 1997 

metais"projektas, 1996 10 15). Ši nuostata parodo ne tik teisinius neatitikimus, tačiau ir imigracijos 

politikos fragmentaciją. 

Antruoju laikotarpiu, kaip apibrėžia UTPĮ 19 straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236), kartu su 

užsieniečiu, įgijusiu leidimą LLG, iškart gali atvykti šeima visais atvejais, išskyrus jei užsienietis 

atvyksta mokytis arba dirbti. 2002 m. UTPĮ redakcijos 6 straipsnis (Žin., 2001, Nr. 55-1944) 

numatė teisę atsivežti šeimos narius ir darbo bei humanitarinių priežasčių pagrindu LLG gyventi 

įgijusiems užsieniečiams. 

2004 m. UTPĮ redakcija sugriežtino atvykimą šeimos pagrindu būtent TŠP, numatant 

reikalavimą užsieniečiui 2 m. pragyventi Lietuvoje, tačiau įtraukiama nuostata, jog atsižvelgiant į 

LR pajėgumus priimti tokius užsieniečius, terminas gali būti pratęstas iki 3 m.96 2006 m. griežtėjo, 

įvedant nuostatą, jog užsienietis turėti pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi LR (Žin., 

2006, Nr. 137-5199). Tad teisiškai visais pagrindais LLG įgiję užsieniečiai turi teisę atsivežti 

šeimą (studijų pagrindu nuo 2006m.), tačiau praktiškai ši teisė ribojama darbo pagrindu 

atvykusiems imigrantams, nes pirmuoju atveju LLG gali būti pratęstas iki 2 m. ir ne ilgiau. 

                                                           
95 „Kitose valstybėse  likę gyventi  imigranto sutuoktinis ir jo vaikai iki  18 metų  turi teisę imigranto kvietimu atvykti 

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pagal pirmumo teisę“ Imigracijos įstatym 2 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27 – 730) 
96 Ši nuostata netaikoma ES valstybių narių piliečiams. 
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2008–2012 m. atsiradusiems trims naujiems LLG tipams šeimos susijungimas yra liberalesnis 

(galimybė šeimą atsivežti išskart): atvykstantiems dirbti pedagoginio darbo ar vykdyti mokslinių 

tyrimų; aukštos kvalifikacijos darbo migrantams; kitoje ES įgijusiems ilgalaikio gyventojo statusą. 

Šeimos susijungimo pagrindu pas užsienietį atvykę asmenys LLG gauna tokiam pat laikotarpiui, 

kaip ir užsienietis, pas kurį atvykstama. Jeigu užsieniečio LLG panaikinamas, jo šeimos narių, 

gyvenančių kartu su juo, leidimas laikinai gyventi taip pat panaikinamas.  

2004 m. naujai numatyta, jog vaikui, gimusiam užsieniečio gyvenimo LR laikotarpiu, 

išduodamas tokios pat rūšies kaip abiejų tėvų arba vieno iš jų turimas leidimas gyventi. 

Pažymėtina, jog šios nuostatos galioja bet kuriam leidimo gyventi tipui.  

1998 m. atsiranda LLG panaikinimo pagrindas dėl fiktyvios santuokos, o 2004 m. UTPĮ įvedama 

nuostata, jog galimas patikrinimas dėl fiktyvių santuokų sudarymo, o 2005 m. LR VDR įsakymas 

nusako tokių santuokų patikrinimo tvarką.  2006 m. taip pat papildomai įvedama nuostata, jog 

šeimos susijungimas galimas jei asmenys yra ne jaunesni kaip 21 metų. 

Apibendrinant galima teigti, jog analizuojamo laikotarpio pradžioje šeimos susijungimas buvo 

liberaliausias ir užsienietis iškart galėjo atsivežti savo šeimos narius, kurie pareiškią norą galėjo 

įgyti LNG. Be to šeimos susijungimo prioritetas buvo nurodytas įstatymuose bei praktiškai 

įgyvendintas nustatant imigravimo kvotos pirmenybines grupes (šeimos narius). Nuo 1998 m. 

šeimos susijungimas griežtėjo, įvairiais laikotarpiai ribojant  šeimos susijungimą darbo ir  mokslo 

pagrindu LLG įgijusiems užsieniečiams, nuo 2004m. šios nuostatos teisiškai neliko, tačiau 

numatytos papildomos sąlygos užsieniečiui pragyventi 2 m. ir turėti pagrįstą teisę įgyti LNG 

praktiškai atribojo tam tikras kategorijas imigrantų nuo šeimos susijungimo galimybės (pvz. darbo 

migrantus). Nuo 2008 m. pastebimas liberalėjimas šeimos susijungimo atveju naujai įteisintiems 

LLG tipams (galimybė iškart atsivežti šeimą): atvykstantiems dirbti pedagoginio darbo ar vykdyti 

mokslinių tyrimų; aukštos kvalifikacijos darbo migrantams; kitoje ES įgijusiems ilgalaikio 

gyventojo statusą.  

Užsieniečių atvykimas pas LR pilietį ar LNG turintį užsienietį praktiškai nesikeitę iki 2004 m. 

ir skirtumas tarp šių grupių tas, jog pirmuoju atveju užsienietis gali iškart (1998 – 2004 m. po 2 

m.) įgyti LNG, o antruoju LLG išduodamas 1 m. 2004 m. sąlygos šeimos susijungimo atveju yra 

griežtinamos.  

 

Darbo ir teisėtos veiklos pagrindai  
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Užsieniečių atvykimas darbo pagrindu ypatingai išaugo Lietuvai įstojus į ES ir tikėtina ateityje 

augs, todėl ypatingai svarbi yra imigracijos teisinio reglamentavimo analizė. Taip teisinių nuostatų 

analizė parodo imigracijos politikos griežtumą/ atvirumą bei darbo imigracijos politikos 

prioritetus.  

Užsieniečių įdarbinimas teisiškai pradėtas reglamentuoti 1995 m. LR Vyriausybės nutarimu 

(Žin. 1995, Nr. 15-356) (keistas du kartus ir galiojo iki 2000 04 30), kuriame pažymima, jog 

tikslinė grupė užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neturintys LNG Lietuvoje. Taip 

pat ir darbo imigracijos atveju buvo numatoma užsieniečių įdarbinimo 

kvota,  kurią  SADM  teikimu  kasmet  nustato LR Vyriausybė, atsižvelgdama į Lietuvos darbo 

rinkos būklę, o nuo 1996 m. numatyta, jog užsieniečiams, kuriems pratęsiamas darbo leidimas į 

šią kvotą nėra įskaičiuojami. 

Įdarbinti užsienietį analizuojamu laikotarpiu reikėjo gauti Darbo biržos išduotą leidimą dirbti ir 

specialią vizą97, o darbdavys privalo gauti licenziją įdarbinti užsieniečius, kurioje nurodomas 

numatomų darbuotojų iš užsienio skaičius (LR Vyriausybės nutarimo 3,11 straipsniai (Žin. 1995, 

Nr. 15-356). Šių licenzijų išdavimas pagal teisinį reglamentavimą buvo pirminis ir svarbiausias 

svertas valdantis darbo imigracijos srautus, kadangi jos išduodamos atsižvelgiant į: darbo rinkos 

poreikius ir įpareigojo darbdavį užtikrinti gyvenimo sąlygas bei socialines garantijas, kurių 

nesilaikant licenzija gali būti atimta (24, 25 straipsniai). Ši licenzijavimo tvarka ir administravimas 

vėliau reglamentuojamas priimtu SADM įsakymu (Žin., 1995, Nr. 35-880), kuriame dar 

papildomai numatoma jog licencija negali būti išduodama jei viršijama numatyta užsieniečių 

įdarbinimo kvota. Licenzijų prašymas nagrinėjamas ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Licenzija 

taip pat gali būti neišduodama, jei darbdavys ankščiau pažeidęs užsieniečių įdarbinimo tvarką (3, 

3.5 straipsniai). Praktikoje šis licenzijų išdavimo prašymas retai būdavo nepatenkinamas 

(Sipavičienė ir Kanopienė, 1999). 

LR Vyriausybės nutarimo 3 straipsniu (Žin. 1995, Nr. 15-356) numatytas vietinės darbo rinkos 

apsaugos mechanizmas, nes leidimai dirbti užsieniečiams išduodami atsižvelgiant į Lietuvos darbo 

rinkos būklę ir neviršijant kvotos.Darbuotojo kvalifikacija (profesija) turi atitikti būsimo darbo 

reikalavimus (26 straipsnis). 

                                                           
97 Vizą  išduoda   LR   diplomatinės atstovybės   ar   konsulinės   įstaigos   užsienyje,   gavusios 

Migracijos  departamento leidimą,  o LR - Migracijos departamentas.  
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LR SADM įsakymo 4, 10straipsniai (Žin., 1995, Nr. 35-880) numatytas ir darbo užmokesčio 

dydis: Užsieniečiui  mokamas  atlyginimas  turi  būti  ne mažesnis  už   kito  darbuotojo,  nuolat 

gyvenančio LR ir  dirbančio analogiškos  kvalifikacijos darbą  pas darbdavį, atlyginimą. Ir gali 

dirbti tik konkretų darbą pas konkretų darbdavį, kurių keisti negali. 

LR Vyriausybės nutarimo (Žin. 1995, Nr. 15-356) numatyta galimybė įdarbinti ir 

komandiruotus užsieniečius (pagal įmonių ūkinės veiklos sutartis), kurie turi turėti specialiai 

reikalingą kvalifikaciją (profesinį pasirengimą). Tokios sutartys sudaromos iki 2 m., esant 

būtinybei gali būti pratęstos iki 6 mėn. (19, 20 straipsniai). 

Esant tam tikroms aplinkybėms,98 dėl kurių užsienietis praranda teisę dirbti LR, panaikinama 

specialioji viza, suteikianti jam teisę būti LR teritorijoje, o su šios vizos panaikinimu kartu netenka 

galios leidimas dirbti (Žin. 1995, Nr. 15-356).  

Naujas 1998 m. UTPĮ apibrėžė užsieniečių darbo Lietuvoje reglamentavimą, o 2000 m. priimtas 

poįstatyminis teisės aktas nusakantis įgyvendinimą (Žin., 2000, Nr. 37-1038) nurodė SADM 

patvirtinti Užsieniečių įsidarbinimo LR pagal darbo sutartį tvarką, kuri galiojo iki 2004 m. (Žin., 

2000, Nr. 48-1399). Iki įsigaliojant šiai tvarkai (2000 06 14), su pakeitimais galiojo sena tvarka 

(LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1204, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 

d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio pakeitimo, 2000 05 01) 

(pirmasis pakeitimas 2002 m. (Žin., 2002, Nr. 56-2277) pakeitė darbo sutarties ir  leidimo dirbti 

išdavimo formą; antras 2004 m. numatė pakeitimus susijusius su ES valstybių narių piliečių 

įdarbinimu (Žin., 2004, Nr. 46-1541)). Esminis pakeitimas, jog užsienietis, gaudamas darbo 

leidimą, privalo įgyti ir LLG.  

Nors imigracijos kvota nuo 1999 m. vidurio panaikinta, darbo imigracijos kvota liko. Taip pat 

liko deklaruotos nuostatos leidimus dirbti suteikti atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.99 

Leidimas dirbti išduodamas vieneriems metams, esant būtinybei užbaigti pradėta darbą pratęstas, 

bet ne ilgiau nei iki 2 metų, konkrečiai darbo vietai. Pakeitimai padaryti 2002 m. UTPĮ 9 

straipsnyje (Žin., 2001, Nr. 55-1944) numatė, jog leidimas dirbti išduodamas ne ilgiau nei 

                                                           
98 Pasikeitus darbo pobūdžiui, kai užsienietis nebeatitinka darbui reikalingos kvailifikacijos, pateikus melagingus 

duomenis, išvykus iš LR nepasibaigus darbo sutarčiai, dirbant papiuldomą darbą ir kt. 
99 Respublikinė darbo birža, remdamasi užsieniečio prašymu gauti leidimą dirbti ir teritorinės darbo biržos išvadomis 

bei atsižvelgdama į situaciją darbo rinkoje šalyje ir LR Vyriausybės nustatytą kasmetinę užsieniečių įdarbinimo LR 

kvotą, priima sprendimą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo.  LR SADM įsakymo 10 straipsnis (Žin., 2000, Nr. 

48-1399) 



50 
 

dvejiems metams, panaikinant pratęsimo motyvus. Priešingai nei prieš tai buvusiame 

reglamentavime, darbo leidimą pratęsę užsieniečiai įskaitomi į darbo imigracijos kvotą.  

SADM įsakymo 18 straipsnis (Žin., 2000, Nr. 48-1399) išlaikė numatytą sąlygą, jog leidimas 

dirbti neišduodamas jei darbdavys negali užtikrinti reikiamų gyvenimo sąlygų, kitų socialinių 

garantijų, numatytų LR įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse. Įsakyme taip pat draudžiamas 

atlyginimų dempingavimas (Ten pat, 4 forma). 2004 m. UTPĮ 61 straipsnyje (Žin., 2004, Nr. 73-

2539) numatyta naujovė: Užsieniečiui, kuris atvyksta į LR dirbti sezoninių darbų, leidimas dirbti 

išduodamas iki 6 mėnesių per vienerius metus. 

1998 m. su nauju UTPĮ atsiranda LLG išdavimo naujas pagrindas: teisėta veikla (nors 

poįstatyminiai teisės aktai šią galimybę buvo numatę ir ankščiau), 2008 m. redakcija (Žin., 2008, 

Nr. 22-803) grąžina mokslinių tyrimų pagrindą, 2012 m. naujai reglamentuojamas darbas aukštos 

kvalifikacijos imigrantams (Žin., 2012, Nr. 85-4450). 2007 m. pristatytas liberalesnis įdarbinimas 

trūkstamų profesijų imigrantams. Keitėsi ir darbo leidimų išdavimo tvarka: 1) SADM įsakymu 

(Žin., 2004, Nr. 113-4256. ) (keistas 1 kartą, galiojo iki 2006 m.), 2) 2006 m. (Žin., 2006, Nr. 46-

1669), 3) 2009m.( Žin., 2009, Nr. 98-4134), 4) 2013 m.( Žin., 2013, Nr. 34-1675). Taip pat 

pristatyti atskiras SADM įsakymas (Žin., 2005, Nr. 77-2801) ir įstatymas (Žin., 2005, Nr. 67-2406) 

komandiruotiems užsieniečiams 2005 m.  

Trečiuoju etapu pagrindiniai darbo imigracijos politikos principai liko nepakitę. Naujovė, kuri 

pristatyta: trūkstamų profesinių kvalifikacijų darbuotojų lengvesnis įdarbinimas. Kas pusmetį 

SADM tvirtina profesijų, kurių trūksta darbo rinkoje, sąrašą ir tokių specialistų įdarbinimas yra 

lengvesnis: užsienietis gali atvykti į LR su D viza ir LLG įgyti esant šalies teritorijoje.  

Aukštos kvalifikacijos imigracijos pagrindas pristatytas 2009 m. pakeisto UTPĮ 43 straipsnyje 

(Žin., 2009, Nr. 93-3984), tačiau neišskiriant kaip atskiro pagrindo, o nurodant jog šios 

kvalifikacijos TŠP turi teisę atsivežti šeimą, o apibrėžiama grupė pagal mokamą atlyginimą: kuris 

atlieka aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, už kurį gaunamas mėnesinis darbo 

užmokestis yra ne mažesnis kaip 3 paskutiniai paskelbti šalies ūkio vidutiniai mėnesiniai darbo 

užmokesčiai. 2012 m. UTP pakeitime jau nurodomas aukštos profesinės kvalifikacijos 

apibrėžimas,100 ir LLG išdavimo pagrindas, o mėnesinis atlyginimą sumažinamas iki 2 vidutinių 

                                                           
100  Kvalifikacija, kurią liudija aukštojo mokslo diplomas arba, kai tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, 

ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis, lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacijai, ir kuri yra būtina profesijai 

ar sektoriui, nurodytam darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje. 
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mėnesinių darbo užmokesčių (Žin., 2012, Nr. 85-4450). Į šią grupę taip pat galima įtraukti ir 

tyrėjus bei įmonių vadovus.  

Ši kategorija yra liberaliau reglamentuojama šiais atvejais: galimas šeimos susijungimas iškart 

atvykus, galima pakeisti darbdavį (gavus Migracijos departamento leidimą), LLG ir darbo leidimo 

nagrinėjimo terminai trumpesni, galima pakeitus darbdavį 3 mėn., bet vieną kartą turint  LLG, būti 

bedarbiu, numatyta galimybė įgyjant LNG ne 5m., o tik 2 m. nepertraukiamai gyventi LR, o 

likusius kitose ES valstybėje narėje, taikomos ilgesnis gyvenimo kilmės valstybėje laikotarpis per 

1 m. turint LLG (su išlygom). Tačiau šiai kategorijai imigrantų lieka darbo rinkos patikrinimo 

testas.  

2004 m. LR SADM įsakymu (Žin., 2004, Nr. 149-5435) taip pat buvo numatyta tvarka išduoti 

leidimą dirbti užsieniečiui esant LR jei: jam taikomas bevizis rėžimas, jo negalima išsiųsti iš LR, 

įgijus specialybę LR ir sutarus su darbdaviu pagal ją dirbti. 2006 m. pakeitimuose (Žin. 2006, Nr. 

135-5126) pridėta nuostata: dirbančiam vienoje iš ekonominės veiklos rūšių, kurioje yra nustatytas 

tam tikros profesijos darbuotojų trūkumas; 2007 m. (Žin., 2007, Nr. 86-3454) priimtas studijuoti į 

aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas. 2010 m.: esant tarptautiniams 

susitarimams dėl jaunimo mainų.Sąrašas užsieniečių, kuriems galima įgyti leidimą dirbti esant 

šalyje didėjo.  

2005 m. priimtas komandiruotų darbuotojų įstatymas (Žin., 2005, Nr. 67-2406) jokių 

imigracijos taisyklių nenustatė, svarbu jog apibrėžė kas yra komandiruotas darbuotojas. SADM 

Ministro įsakymas 5 straipsnis (Žin., 2005, Nr. 77-2801) nurodo, jog jei užsienietis 

komandiruojamas ilgesniam  nei 30 d. laikotarpiui būtina informuoti Valstybinę darbo inspekciją. 

2007 m. nurodomas aiškus imigranto darbo stažo vertinimas: užsieniečio 3 m. darbo patirtį 

(stažą) pagal turimą profesinę kvalifikaciją per pastaruosius 5 m. 2013 m. LR SADM įsakymo 12 

straipsniu (Žin., 2013, Nr. 34-1675) liberalėjo užsieniečio 2 metų darbo patirtį (stažą) pagal turimą 

profesinę kvalifikaciją per 3 paskutiniuosius m.. Apibendrintai, tvarka griežtinama detaliau 

apibrėžiant leidimų dirbti išdavimo tvarką, nustatant daugiau reikalavimų darbdaviams.101 

Svarbus pakeitimas priimtas 2012 m. UTPĮ pakeitimu (Žin., 2012, Nr. 85-4450) siekiant 

pagerinti darbo migrantų teisių užtikrinimą ir sukurti teisinę darbo migrantų išnaudojimo 

                                                           
101 Pvz 2009m.: iš darbdavių reikalaujama darbuotojų atleidimus per 6 mėn. iki kreipimosi dėl leidimo dirbti išdavimo 

(atleidimo iš darbo priežastis, atleistų darbuotojų kvalifikaciją ir darbo funkcijas); 2013 m.: darbdavys per 6 mėnesius 

iki kreipimosi dėl leidimo dirbti išdavimo atleido iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, 

Nr. 64-2569) 129 straipsnį tos pačios kvalifikacijos, kaip ir norimo įdarbinti užsieniečio, du ir daugiau darbuotojų. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=169334
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prevenciją (kiek tai susiję su imigravimo teisiniais reikalavimais): LLG gyventi gali būti 

nepanaikintas darbo migrantui pasibaigus darbo sutarčiai jei jis yra nelegalaus darbo auka ir 

bendradarbiavo su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su nelegaliu darbu, kai dirbta 

ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis. 

 

Teisėta veikla 

 

1998 m. UTPĮ 19 straipsnyje (Žin., 1998, Nr. 115-3236) įstatymiškai reglamentavo teisėtos 

veiklos pagrindą: nustatyta tvarka įregistruoja užsienio kapitalo įmonę, kurios įstatinis kapitalas ar 

turimų akcijų vertė yra ne mažesnė kaip 250 000 litų.   2004 m. UTPĮ 45 straipsnyje (Žin., 2004, 

Nr. 73-2539) šį pagrindą įtraukia tarp LLG išdavimo pagrindų ir liberalizuoja: Užsieniečiui reikia 

įregistruoti įmonę ir turėti ne mažiau kaip 10 proc. įstatinio kapitalo. Kiti pagrindai: yra įmonės, 

įstaigos ar organizacijos, įregistruotos LR, vadovas ar įgaliotas atstovas. 2009 m. pakeitimai (Žin., 

2009, Nr. 93-3984) griežtina: įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją LR kaip savininkas arba 

bendraturtis, kurio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė turi sudaryti ne mažiau 

kaip 50 tūkstančių litų, ir jo buvimas LR yra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų 

ir vykdant veiklą. 

Darbo leidimų nagrinėjimo terminai per visą analizuojamą laikotarpį trumpėjo (12 Priedas). 

1998–2004 m. darbo leidimas buvo nagrinėjamas 3 mėn., o nuo 2004 m. – 2 mėn., tačiau atsiradus 

naujiems (prioritetiniams) darbo imigracijos tipams atitinkamai liberalėjo ir darbo leidimų 

nagrinėjimas bei išdavimas: trumpiausias nagrinėjimo terminas numatytas komandiruotiems 

užsieniečiams, vėliau aukštos kvalifikacijos ir trūkstamų profesijų, o ilgiausiai  paprastiems darbo 

imigrantams.  

 

Darbo sutartis 

 

Nuo 1995 m. Darbo sutartis su užsieniečiu smulkiai reglamentuojama poįstatyminiame teisės 

akte102. LR Vyriausybės nutarimo 14 straipsnis (Žin., 1995, Nr. 15-356) nurodo, jog sudaryta su 

                                                           
102 užsieniečio darbo apibūdinimas;  užsieniečio   darbo  apmokėjimo  ir  socialinio  draudimo Sąlygos;  užsieniečio 

gyvenimo sąlygos; darbdavio ir užsieniečio teisės ir įsipareigojimai; medicininio aptarnavimo sąlygos; kitos  sąlygos: 

atvykimo  ir išvykimo išlaidųpmokėjimas, sveikatos draudimas, maitinimas ir kt.; darbo sutarties galiojimo laikas. LR 

SADM įsakymo 2 straipsnis (Žin., 1995, Nr. 35-880) 
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užsieniečiu darbo sutartis dar turi būti patvirtinta Darbo Biržos, kitaip yra negaliojanti. Darbo 

sutartis sudaroma vieneriems metams, esant būtinybei gali būti pratęsta dar 6 mėnesiams, bet ne 

ilgiau103 (18 straipsnis). Šiuo atveju leidimo dirbti šalyje laikas nurodomas ne išduodant darbo 

leidimą, bet sudarant darbo sutartį. 1998 m. SADM įsakymo 4 formoje (Žin., 2000, Nr. 48-1399) 

nurodoma, jog sudarant darbo sutartį su užsieniečiu be visų darbo sutarčiai būdingu punktų taip 

pat turi būti nurodoma užsieniečio gyvenamasis adresas, mokėjimo už gyvenamąsias patalpas 

sąlygos (nurodyti, kas apmoka - darbdavys ar užsienietis), Užsieniečio atvykimo į darbo vietą 

Lietuvoje ir išvykimo iš Lietuvos išlaidos (nurodyti, kas apmoka - darbdavys ar užsienietis). UTPĮ 

27-30 traipsniuose (Žin., 1998, Nr. 115-3236) teigiama, jog darbo sutartis turi būti patvirtinta 

Darbo Biržos (per 2 savaites) ir tik tada įsigalioja. Nuo 2004 m. remiantis LR Vyriausybės 

nutarimu (Žin., 2003, Nr. 11-412), darbo sutartis, sudaroma su užsieniečiu, yra bendros formos 

kaip ir visiems LR piliečiams (tačiau dvejomis kalbomis: valstybine ir užsieniečiui suprantama), 

o Darbo Biržai turi būti pateikta per 7 dienas (SADM įsakymo 25 straipsnis (Žin., 2004, Nr. 113-

4256 24). 

 

Darbo leidimų nereikalavimas 

 

Užsieniečių, kuriems nereikia įgyti leidimų dirbti kategorijos pateikiamos 11 Priede (yra 

įtraukiami tik šiame darbe analizuojami LLG įgijimo pagrindai). Visą analizuojamą laikotarpį 

darbo leidimo nereikėjo įgyti LNG turintiems užsieniečiams bei atvykusiems pas LR pilietį šeimos 

susijungimo pagrindu (lieka neaiški situacija iki 1998 m.).  

Apibendrintai galima teigti, jog kategorija, kuriai nereikia darbo leidimų analizuojamą laikotarpį 

yra teisėtos veiklos pagrindu LLG turintiems TŠP (nors 2004 m. UTPĮ šiai kategorijai nenumato, 

jog leidimas dirbti nereikalingas, SADM įsakymas tokią išimtį nurodo (8 straipsnis Žin., 2004, Nr. 

113-4256 24)), (nuo 2004 m. šiai kategorijai priskiriami ir įmonių vadovai). Kita vertus liberalėjo 

įtraukiant grupę asmenų, kuriems nereikia darbo leidimo jei LLG jiems išduotas dėl humanitarinių 

priežasčių (vėliau papildomos ir laikinosios apsaugos atveju). Darbo leidimų nereikia 

atvykstantiems vykdyti mokslinių tyrimų ar dirbti pedagoginio darbo. Liberaliausi pakeitimai 

įteisinti reglamentavus naujus LLG pagrindus: nuo 2012 m. darbo leidimų nereikia aukštos 

                                                           
103 Norėdamas  pratęsti darbo  sutarties terminą, darbdavys ne mažiau  kaip mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos 

privalo kreiptis į  Lietuvos darbo  biržą su  prašymu pratęsti  leidimą dirbti, nurodydamas  priežastis. 



54 
 

profesinės kvalifikacijos ir kitoje ES valstybėje narėje yra įgijusiems ilgalaikio gyventojo statusą 

(jei dirbo ne mažiau nei 1m. LR) užsieniečiams (nors SADM įsakyme ši tvarka reglamentuota jau 

2009 m. (Žin., 2009, Nr. 98-4134)). 

 

Apibendrinimas 

 

Teisiškai darbo imigracija pradėta reglamentuoti 1995 m. Imigrantas, norėdamas dirbti turėjo 

įgyti specialiąją vizą ir darbo leidimą, taip pat buvo reglamentuota imigracijos kvota. 1998 m. 

buvo būtina įgyti LLG. Palaipsniui plėtėsi darbo imigracijos pagrindai: teisėtos veiklos bei įmonės 

vadovai bei būtini įmonės darbui specialistai, komandiruoti užsieniečiai, trūkstamų profesijų darbo 

imigrantai, aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Sudėtingėjo teisinis reguliavimas bei jų 

įgyvendinimas vis detaliau apibrėžiamas (ypatingai tai matyti pagal paskutiniuoju etapu nuo 2004 

m. priimtus 4 naujus SADM įsakymus dėl darbo leidimų tvarkos išdavimo(kiekvienas iš jų dar 

keistas po daugiau nei vieną kartą)). Tai galima vertinti kaip besiformuojančios darbo imigracijos 

politikos indikatorių. 

pirmajame etape suformuoti pagrindiniai darbo imigracijos politikos principai išliko visą 

analizuojamą laikotarpį: 1) darbo rinkos apsaugos mechanizmas (iki 1998 m. licenzijos 

darbdaviams bei imigracijos kvota, vėliau vis detaliau reglamentuotos sąlygos dėl prioritetų 

vietinei darbo rinkai (nuo 2004 m. ir ES piliečiams); 2) būtina darbo imigranto kvalifikacija 

atitinkamam darbui; 3) užsieniečiui mokamas ne mažesnis kaip vidutinis atlyginimas tokį pat 

darbą dirbančio vietinio darbuotojo; 4) darbo leidimą reikia įgyti prieš atvykstant į Lietuvą ir 

įdarbinimą inicijuoja darbdavys (t.y. negalima savarankiška darbo paieška); 5) užsienietis negali 

keisti darbdavio, pasibaigus darbo sutarčiai privalo išvykti104 (darbo leidimai nepratęsiami ilgiau 

nei iki 2 m.). Visi šie griežti reikalavimai rodo konservatyvią ir darbdavių interesais pagrįstą darbo 

imigracijos politiką.  

Nuo 2007 m. pradėjus formuoti strateginius migracijos politikos tikslus darbo imigracija 

traktuojama kaip svarbiausia imigracijos forma Lietuvoje. Galima teigti, jog teisinis 

reglamentavimas analizuojamu laikotarpiu liberalėjo: 1) prioritetinėms darbuotojų iš užsienio 

kategorijoms: aukštos kvalifikacijos imigrantams, užsieniečiams atvykstantiems dirbti mokslinio 

ar pedagoginio darbo; 2) siekiant patenkinti darbo rinkos poreikius (trūkstamų profesijų darbuotojų 

                                                           
104 Nuo 2012 m. išimtis aukštos kvalifikacijos imigrantams. 



55 
 

lengvesnis įdarbinimas); 3) trumpėjo darbo leidimo išdavimo terminai. Tačiau nuostatos griežtėjo 

teisėtos veiklos pagrindu atvykstantiems užsieniečiams bei paprastiems darbo migrantams 

pristatant papildomas sąlygas ir reikalavimus darbdaviams.  

 

Mokslo/studijų ir mokslinių tyrimų pagrindai 

 

Mokslo/studijų leidimo laikinai gyventi įgijimo pagrindas yra svarbus šiame tyrime kaip vienas 

iš LLG užsieniečiams pagrindų. Sąlygos, kuriomis užsienietis gali atvykti ir siekti išsilavinimo, 

yra imigracijos politikos dalis, o šiuo pagrindu leidimą laikinai įgiję užsieniečiai – integracijos 

politikos objektas. 

Pirmuoju etapu, kaip minėta, LLG analogas specialioji viza suteikė užsieniečiui tiesę mokytis 

Lietuvoje. Dėl šių priežasčių nei Imigracijos nei 1992m. UTP įstatymas šių pagrindų 

nereglamentuoja. 1992 m. Priimtas specialus Vyriausybės nutarimas (Žin. 1992, Nr. 17-462) 

numatė valstybės stipendijas užsieniečių studijoms Lietuvoje, taip pat „<..>  siekiant pakviesti 

užsienio mokslininkus,  dėstytojus, kultūros,  švietimo  ir  meno 

darbuotojus,  kitus   specialistus  dirbti  LR mokslo ir studijų institucijose.“ Konkretus valstybinių 

stipendijų skaičius ir finansavimo šaltiniai nustatyti Valstybinės  tarptautinių  studijų  komisija. 

Nustojęs galioti 1996 m. nutarimas pakeičiamas numatant valstybinės tarptautinės studijų 

komisijos nuostatas, kurių vienas iš tikslų: „<..> užsienio  valstybių piliečių studijų ir mokslinių 

stažuočių Lietuvos Respublikos  mokslo ir studijų institucijose <..>“(1 straipsnis (Žin., 1996, Nr. 

112-2550), galiojo iki 2003 m.).  

Minėtieji nutarimai yra daugiau susiję su galimybe studijuoti Lietuvoje, bet neapibrėžia 

užsieniečių teisinio statuso ir galimybės imigruoti. Užsieniečių, studijuojančių Lietuvoje, tikslinė 

grupė, kuriai taikoma minėti nutarimų tvarka, nurodoma specialiame LR vyriausybės nutarime: 

t.y. lietuvių kilmės užsieniečiai ir užsieniečiai, kurie studijuoja lituanistikos studijas105 (ši tikslinė 

grupė išlieka ir 1996 m. nutarimo 2.3 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 112-2550):„užsienio valstybių 

piliečių lituanistikos studijoms.“) bei 2003m. nutarime, pridedant baltistikos studijas.106 Šios 

                                                           
105 „Analogiška finansinė  parama komisijos  sprendimu gali būti skiriama ir  kitiems 

užsieniečiams,  studijuojantiems  lietuvių kalbą ar literatūrą.“ LR Vyriausybės nutarimo 1.2 straipsnis (Žin., 1992, Nr. 

29-877) 
106 Užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas studijuoti lituanistinių ir (arba) baltistikos studijų 

programų ne pagal tarptautines sutartis ir susitarimus, taip pat gali būti konkurso būdu skiriamos stipendijos studijoms. 

LR Vyriausybės nutarimo 4 straipsnis (Žin., 2003, Nr. 73-3404) 
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nuostatos vertintinos kaip etninės imigracijos apraiška.Tačiau šiame nutarime nurodoma, jog 

Stipendijas užsieniečių studijoms, mokslinėms stažuotėms Lietuvos mokslo ir studijų institucijose 

skiriama ne ilgiau kaip 10 mėn. (2, 13 straipsniai (Žin., 2003, Nr. 73-3404)). Šiuo atveju jau 

atsiranda galimybė atvykti ir ne lituanistikos studijoms. 

Remiantis LR Vyriausybės nutarimo 17, 28 straipsniai (Žin. 1993, Nr. 56-1108) dėl 

specialiosios vizos išdavimo nurodo, jog užsienietis šią vizą gauna mokslo tikslais mokymosi 

laikui, bet ne ilgiau kaip  2 m., jei  mokymosi laikas ilgesnis, gali būti išduota nauja viza. 1997 m. 

pakeitimo 31 straipsnis (Žin. 1997, Nr. 61-1458) numatė naują vizos išdavimo pagrindą: atlikti 

mokslo tyrimus. Tai galima vertinti kaip aukštos kvalifikacijos imigracijos apraišką. 

Antrajame etape, apibrėžiant LLG išdavimo pagrindus reglamentuojamas mokslo pagrindas, 

įtraukiant kvalifikacijos kėlimą bei lieka nuostata dėl dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo ar 

mokymo įstaigose mokslinio arba pedagoginio darbo. Studijų ir mokslo pagrindu LLG įgijimo 

pagrindai praplečiami 2000 m. UTPĮ pakeitime įtraukiant studentus, kurie atvyksta stažuotis ar 

dirbti visuomeninių (nevyriausybinių) organizacijų vykdomas tarptautines mainų stažuotėmis 

programas. 2004 m. UTPĮ 46 straipsnis (Žin., 2004, Nr. 73-2539) mokslo pagrindą praplečia107, 

tačiau panaikina pedagoginio darbo ir mokslinių tyrimų pagrindą, kurį vėl įtraukia 2008m. jį 

sugriežtinant ir paliekant tik mokslinius tyrimus108 (plačiau 7Priedas). Tad šiuos tyrėjai priskiriami 

prie aukštos kvalifikacijos darbo imigrantų. 

Antruoju etapu UTPĮ nenurodo ribojimo dirbti mokslo bei mokslinių tyrimo / pedagoginio darbo 

pagrindu atvykusiems užsieniečiams, nuo 2000 m. pastariesiems nereikia įgyti leidimo dirbti nuo 

jei atvyksta dirbti iki 90 d. (t.y. nereikia įgyti leidimo laikinai gyventi). 2004 m. UTPĮ 46 

straipsnyje (Žin., 2004, Nr. 73-2539) numatė griežtas sąlygas, jog užsienietis atvykęs mokslo 

pagrindu teisės dirbti neturi, taip pat neįgyja teisės gauti leidimą nuolat gyventi. 2006m. pakeitimai 

(Žin., 2006, Nr. 137-5199) šias nuostatas liberalizavo: Užsienietis, studijų laikotarpiu gavęs 

leidimą dirbti, turi teisę dirbti ne dieninių studijų metu ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę ir 

tik nuo antrųjų studijų metų, bei suteikė teisę į nuolatinį leidimą. 

Taip pat nuo 2004 m. UTPĮ galioja nuostata, jog kai pasibaigia mokymosi laikotarpis arba 

užsienietis nutraukia mokymąsi, jis privalo išvykti iš LR. 2005 m. LR Vyriausybės nutarimu šiai 

                                                           
107 Ketina įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje, stažuoti, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose 

mokymuose. 
108 Ketina atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas pagal darbo sutartį, sudarytą 

su LR įregistruota mokslinių tyrimų įstaiga. 
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nuostatai sudaromos išlygos kai užsienietis gali likti LR.109 Taip pat, įgyjant LLG mokslo pagrindu  

jau  reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius jog užsienietis įstojo į mokymo įstaigą bei 

dokumentus, patvirtinančius,  kad užsienietis, baigęs mokslą, grįš į savo valstybę (LR Vyriausybės 

nutarimo 20 straipsnis (Žin., 2000, Nr. 37-1036). 

2013 m. LR Vyriausybės nutarimo pakeitimas numato papildomas sąlygas išduodant LLG  

mokantis švietimo įstaigoje: užsienietis turi papildomai pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad turi 

pakankamai lėšų sumokėti už studijas ir apmokėti grįžimo kelionės išlaidas.110 Tų pačių metų 

pakeitimų 17, 22 straipsnisi (Žin., 2005, Nr. 126-4509) sugriežtino ir leidimų išdavimo sąlygas 

atliekantiems mokslinius tyrimus, reikalaujant pateikti darbo sutartis, LR įregistruotos mokslinių 

tyrimų įstaigos tarpininkavimo raštas bei dar 6 mėn. nuo darbo sutarties termino pabaigos 

galiojantis rašytinis jos įsipareigojimas, kad tuo atveju, jei užsienietis neteisėtai pasiliktų LR, 

mokslinių tyrimų įstaiga kompensuos išlaidas, susijusias su užsieniečio buvimu ir grįžimu, kai tos 

išlaidos padengiamos valstybės lėšomis. 

Itin liberalūs pakeitimai priimti 2013 m. sumažino šiuo pagrindu LLG įgijusiems TŠP 

pragyvenimo laikotarpį nuo 5m. iki dviejų su puse siekiant įgyti LNG. Tai liberaliausias LNG 

įgijimo variantas (nepaisant lietuvių kilmės asmenų kategorijos). 

Leidimai mokslo ir mokslini tyrimo/pedagoginio darbo pagrindais išduodami 1 m. laikotarpiui, 

nuo 2004 m. mokslo pagrindu: 1 mokslo metams (7 Priedas). 

Apibendrinant galima teigti, jog mokslo pagrindas nebuvo prioritetinis formuojant Lietuvos 

imigracijos politiką, nors galimybę atvykti mokymosi pagrindais buvo visą analizuojamą 

laikotarpį, šį pagrindą vis plečiant: kvalifikacijos kėlimas, stažuotės ir pan. Nuo 1997 m. 

įtraukimas naujas pagrindas- vykdyti mokslinių tyrimų ir dirbti pedagoginio darbo (šio pagrindo 

nėra 2004- 2008 m.), tai galima identifikuoti kaip aukštos kvalifikacijos imigracijos politikos 

apraišką bei liberalesnes nuostatas trečiuoju etapu (galimas šeimos susijungimas, nereikalaujama 

darbo leidimo).  

                                                           
109 jeigu, baigęs aukštojo mokslo kursą, užsiims akademine veikla pagal tolesnių studijų ar kvalifikacijos kėlimo 

programą, kai gauti lėšų pragyventi LR nėra jo pagrindinis tikslas, – švietimo įstaigos registracijos pažymėjimas, šios 

įstaigos tarpininkavimo raštas, dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis užsiims akademine veikla pagal tolesnių 

studijų ar kvalifikacijos kėlimo programą, dokumentai, patvirtinantys, kad gauti lėšų pragyventi LR nėra jo pagrindinis 

tikslas. VDR įsakymo 17straipsnis ( Žin., 2005, Nr. 126-4509) 
110 (pvz., banko pažyma, aukštojo mokslo įstaigos raštas, patvirtinantis, kad jis turi pakankamai lėšų sumokėti už 

studijas ir apmokėti grįžimo kelionės išlaidas).  
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Tačiau mokslo pagrindu įgyti LLG yra apribojami lyginant su kitais leidimų pagrindais šiais 

aspektais: negalimas šeimos susijungimas iki 2006 m., 2004 – 2006 m. šiuo pagrindu leidimą 

įgijusiam užsieniečiui negalima dirbti (vėliau – 20 val. Per savaitę ir tik nuo antrųjų studijų metų), 

minėtu laikotarpiu nesuteikiama LNG įgijimo galimybė. Taip pat nuo 2004 m. galioja nuostata, 

jog pasibaigus studijoms užsienietis turi išvykti (tokia galimybė suteikiama nuo 2005 m. jei 

liekama kelti kvalifikaciją ar dirbti pedagoginio darbo). 2013 m. pristatytos teisinės galimybės 

šiems TŠP įgyti LNG pragyvenus tik pusę iš 5 m. laikotarpio.  

Išanalizavus leidimų išdavimą mokslo pagrindu galima daryti išvadą, jog pritraukti norinčius 

besimokyti nėra Lietuvos imigracijos politikos prioritetas, greičiau atvirkščiai, šiai kategorijai 

užsieniečių numatomi papildomi apribojimai lyginant su kitais LLG išdavimo pagrindais. LLG 

pagrindas vykdyti dirbti pedagoginio darbo nuo 2008 m. įtraukiamas į liberalesnio 

reglamentavimo kategoriją, tačiau siaurinamas iki mokslinių tyrimų (tačiau turi teisę dirbti 

pedagoginį darbą).  

 

Nuolatinio gyvenimo reglamentavimas 

 

LNG reglamentavimas ypatingai svarbi imigracijos politikos dalis, kuri identifikuoja 

imigracijos politikos tikslus ir griežtumą. Šių nuostatų teisinis reglamentavimas atskleidžia kurios 

imigrantų grupės yra prioritetinės imigracijos ir integracijos politikos kontekste, kokia yra 

imigracijos politikos kryptis (trumpalaikė ar ilgalaikė), galiausiai nuolatinio gyventojo statuso 

suteikimas yra paskutinis teisinis statusas prieš įgyjant pilietybę. 

Analizuojamu laikotarpiu LNG Lietuvoje reglamentavimas keitėsi kiekviename iš etapų šiais 

aspektais: pirmuoju etapu pagrindinis iššūkis buvo reglamentuoti jau gyvenančių šalyje 

užsieniečių (neįgijusių LR pilietybės arba atvykusių tik po politinės santvarkos pasikeitimo) teisinį 

statusą; antruoju etapu pristatomas LNG jau naujos imigracijos kontekste; trečiuoju etapu buvo 

svarbu  pakeisti teisines nuostatas suvienodinant LNG reglamentavimą su ES teisės aktais ir 

plečiant pagrindus atsižvelgiant į naujus LLG tipus. Detalūs LNG pagrindai pateikiami 6 Priede. 

Pirmajame etape didžia dalimi imigracijos politikos reglamentavimą dėl LNG nulėmė istorinės 

konjunktūros ir pilietybės politika. 1992 m. Vyriausybės nutarimas (Žin., 1992, Nr. 17-467) 

nurodė, jog užsieniečiai nuolat gyvenantys Lietuvoje ir turintys Sovietų Sąjungos pasus, turi teisę 

įgyti leidimus nuolat gyventi. Pilietybės įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 36-
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982) 1991 m. numatė, jog šie asmenys iki 1992 m.  liepos 1  d. turi kreiptis į LR vidaus reikalų 

ministerijos  įstaigas, kad  būtų išduoti LNG Lietuvoje. 

Tačiau šis klausimas nebuvo išspręstas. 1996 m. pateikiamas LR Seimo aiškinamasis raštas Nr. 

2108, argumentuojant kodėl asmenims, atvykusiems gyventi į Lietuvą po Imigracijos įstatymo 

įsigaliojimo (t.y. po 1992 m.), reikalinga suteikti LNG.111  Kaip pasekmė, priimtas laikinasis 

įstatymas (Žin., 1996, Nr. 41-982), kurio 2 straipsnis numatė suteikti LNG asmenims, kurie  atvyko 

gyventi  į  Lietuvą po Imigracijos įstatymo  įsigaliojimo  nuo 1992  m. sausio 1 d. iki 1993 m. 

liepos 1 d.  Šios nuostatos taikomos nepaisant Imigracijos įstatymo reikalavimų.112 Migracijos 

departamento duomenimis, tokių asmenų yra apie 50. 1996 m. rugsėjo 23 d. jau 16 jų išduoti LNG 

(LR VDR projektas Nr. 2651).  

Šis transformacijos laikotarpis dar tęsėsi ir naujame 1998 m. UTPĮ įgyvendinimo įstatymo 3 

straipsnyje (Žin., 1998, Nr. 115-3237): numatoma, jog užsieniečiams, kurie atvyko gyventi į LR 

iki 1993m. liepos 1 d. ir šiuo metu faktiškai joje gyvena, tačiau neturi LNG, išsaugoma teisė įgyti 

LNG iki UTPĮ įsigaliojimo (t.y. 1998 07 01) pagal seną laikinojo įstatymo tvarką, t.y. taikoma 

užsieniečiams kurie užregistravę savo gyvenamąją vietą, o jei to nepadarę turi atitikti šiuos 

reikalavimus: dirba, moka pajamų ir kitus mokesčius, patvirtina faktą kad apsigyveno Lietuvoje 

1992 – 1993 m. ir nuolat joje gyvena. Šios nuostatos galioja ir dabar UTPĮ įgyvendinimo įstatymo 

2,3 straipsniuose (Žin., 2004, Nr. 73-2540).  Tai traktuotina kaip atvira nuostata, suteikianti 

užsieniečiams teisę pasinaudoti įgyti LNG pagal seną tvarką, kuri yra liberali. 

LNG išdavimo pagrindai pirmuoju etapu yra ypatingai siauri ir išimtinai sietini su šeimos 

susijungimu, nenumatant laikiniems imigrantams įgyti šio leidimo ilgalaikio gyvenimo pagrindu. 

Vienintelis ne šeimos susijungimu reglamentuotas pagrindas buvo legalaus pragyvenimo šaltinio 

turėjimas LR (UTPĮ 6 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27-729)), tačiau įgyvendinimą numatančiuose 

teisės aktuose detaliau neapibrėžtas ir kaip buvo įgyjamas praktikoje lieka neaišku. Esant šiems 

pagrindams išduoti LNG praktiškai leidimai išduodami tik šeimos susijungimo pagrindu, ir nors 

įstatymas numato ir „kitas galimybes“ praktiškai tokių nebuvo, ką pabrėžė ir LR Vyriausybės 

aiškinamasis raštas ruošiant naują UTP įstatymą. 

                                                           
111 Atsižvelgdami   į   tai,   kad   šie   užsieniečiai   jau adaptavosi, nes gana ilgą laiką gyvena Lietuvoje, kai  kurie 

yra  išmokę  lietuvių  kalbą, turi  įgiję  gyvenamąjį  plotą (butus  bei namus), siūlytume užsieniečius, kurie  atvyko  į 

Lietuvą nuo 1992 m. sausio 1 d. iki 1993 m. liepos 1  d.  Ir jų  gyvenamoji vieta buvo LR Vyriausybės  nustatyta 

tvarka, įteisinti, išduodant  leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, nes šios problemos atsirado ne dėl šių asmenų kaltės. 
112 Imigracijos įstatymo  4 straipsnio, 5 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 punktų ir 11 straipsnio. 
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Naujas pagrindas įgyti LNG numatytas 1998 m. UTPĮ 22 straipsnyje (Žin., 1998, Nr. 115-3236 ) 

- nuolatinio gyvenimo pagrindas (užsieniečiams, turintiems LLG  pastaruosius 5 m.). Užsienietis 

turi turėti gyvenamąją vietą ir teisėtą pragyvenimo šaltinį. LNG LR išduodamas ir keičiamas 

užsieniečiui nuo 18 metų (LR Vyriausybės nutarimo 7 straipsnis (Žin., 2000, Nr. 37-1036)). Nuo 

2001 m. amžiaus cenzas netaikomas. 

Pažymėtina, jog LNG, remiantis UTPĮ 19, 26 straipsniais (Žin., 1998, Nr. 115-3236), 

užsieniečiams, turintiems ne šeimos susijungimo pagrindu LLG išduodami atsižvelgiant į LR 

interesus. Tai reiškia, jog leidimo prašymas gali būti atmetamas net atitinkant visus 

administracinius ir teisinius reikalavimus. Šiuo laikotarpiu LNG reglamentavimas ypatingai 

nesikeitė.  

2004 m. UTPĮ įstatyminiu lygmeniu reglamentavo LNG įgijimo grupes, todėl pagrindai išsiplėtė 

bei griežtėjo (nors įgyvendinimą nusakančiuose teisės aktuose šios grupės buvo nurodomos ir 

ankstesniu laikotarpiu).113 Pagrindinis pakeitimas pristatymas 2006 m. (Žin., 2006, Nr. 137-5199) 

buvo reikalavimas išlaikyti valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus įgyjant LNG 

(ilgalaikio gyvenimo bei šeimos susijungimo pagrindais). 2008 m. pakeitimai (Žin., 2008, Nr. 22-

803) įveda papildomą lengvatą nelaikyti šių testų. 

2012 m. pakeitimai (Žin., 2013, Nr. 76-3844) numatė tam tikrą liberalizavimą įgyjant LNG 

nuolatinio gyvenimo pagrindu aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiams (reikalaujama 5 m. 

turėti LLG, bet iš 5 m. tik 2 m. galima gyventi LR, o likusius kitose ES valstybėje narėje) bei 

mokslo/ studijų pagrindu LLG turintiems TŠP (reikalaujama pragyventi tik pusę numatyto 

laikotarpio iš 5 m.) 

Pagal LR Vyriausybės nutarimo 37 straipsnį (Žin., 2000, Nr. 37-1036) nuolatinis leidimas 

suteikia teisę užsieniečiui gyventi LR neribotą laiką ir išduodamas 5 metams. 1998 m. UTPĮ  

numato jog LNG gali būti panaikintas jei užsienietis išvyko nuolat gyventi į kitą valstybę (2001 

m. nutarimas nurodo 6 mėn. terminą), 2004m. jis reglamentuotas UTPĮ 54 straipsnyje (Žin., 2004, 

Nr. 73-2539). 2006m. šis terminas keičiamas: užsienietis gyvena ne ES valstybėje narėje ilgiau 

negu 12 mėn. iš eilės (Žin., 2006, Nr. 137-5199), (nuo 2012 m. aukštos kvalifikacijos 24mėn.).  

2012 m. (Žin. 2013, Nr. 111-5488) įtraukiama papildoma nuostata: užsienietis kitoje ES valstybėje 

                                                           
113 Vaikas iki 18 metų, gimęs LR, ir jo tėvai ar vienas iš jų turi leidimą nuolat gyventi; vaikas iki 18 metų, gyvenantis 

LR, ir jo tėvai arba vienas iš jų turi leidimą nuolat gyventi.  
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narėje gyvena ilgiau negu 6 metus arba kitoje ES valstybėje narėje įgyja ilgalaikio gyventojo 

statusą. Taip pat 2012 m. numatoma išimtis aukštos kvalifikacijos migrantams.114  

Pažymėtina, jog tam tikrais atvejais, leidimas panaikinamas ne Migracijos departamento, bet 

teismo sprendimu115. Nuo 2006 m. Teismas sprendimo dėl LNG panaikino būtinumas siaurinamas 

tik jei keliama grėsmė valstybės saugumui ar viešajai tvarkai.  

Liberalesnės nuostatos įgyti LNG yra suteikiamos LR piliečio vaikui (ar turint LR pilietį vaiką), 

ir sutuoktiniui ar artimam giminaičiui iki 2004 m. Tik antruoju etapu šios sąlygos griežtėjo šiai 

kategorijai asmenų LNG įgyjant neiškart, tačiau po 2 m. (vietoje 5 m. nuolatinio gyvenimo). Šios 

liberalesnės sąlygos taip pat taikomos LNG turinčio užsieniečio sutuoktiniui antruoju laikotarpiu. 

Nuo 2004 m. LNG iškart suteikiamas tik lietuvių kilmės ir išsaugojusiems teisę į LR pilietybę 

asmenims ir jų šeimos nariams. Jei užsienietis turėjo LLG šeimos susijungimo pagrindu, LNG vis 

tiek išduodamas nuolatinio gyvenimo pagrindu, t.y. pragyvenus 5 metus (UTPĮ 53 straipsnis (Žin., 

2004, Nr. 73-2539)). Laikotarpis gali būti sumažintas 1 m., jeigu užsienietis moka valstybinę kalbą 

ir išlaikė valstybinės kalbos egzaminą teisės aktų nustatyta tvarka (trumpesnis laikotarpis galiojo 

iki 2006m.).  

Pirmuoju etapu LNG teisinis reglamentavimas dėl politinių transformacijų buvo  liberalus 

asmenims, gyvenusiems Lietuvoje iki Nepriklausomybės atkūrimo ir neįgijusiems pilietybės pagal 

1989m. LTSR Pilietybės įstatymą bei tiems, kurie dar su Sovietų Sąjungos pasais atvyko į Lietuvą 

iki 1993m., suteikiant galimybę įgyti LNG (galioja ir dabartiniuose įstatymuose). Šias nuostatas 

galima vertinti kaip liberalias (kokia buvo ir pilietybės politika šiems asmenims). 

Kita vertus pirmojo etapo imigracijos politika vertintina kaip itin griežta, nes laikiniems 

imigrantams, atvykusiems ne šeimos susijungimo pagrindu, nebuvo numatytos galimybės įgyti 

LNG (pristatytas su 1998 m. UTP įstatymu). Vėlesniais etapais LNG įgijimas buvo griežtinamas: 

1) sąlyginai 1998 – 2004 m. dar nebuvo toks griežtas – suteikę teisę įgyti LNG po 2 m. šeimos 

susijungimo pagrindu, nuo 2004 m. ši kategorija susiaurinama iki etninių lietuvių; 2) nuo 2004 m. 

išplečiami LNG pagrindai, tačiau išdavimo tvarka ypatingai sudėtingėja ir nuolat keičiama 

                                                           
114 Jeigu užsienietis, įrodo, kad buvo išvykęs į savo kilmės valstybę dirbti, užsiimti kita teisėta veikla arba studijuoti, 

pragyvento laikotarpio nepertraukia buvimo už LR ar kitos ES valstybės narės teritorijos ribų laikas, jeigu jis netrunka 

ilgiau kaip 12 mėn.iš eilės ir iš viso per 5 metų laikotarpį nesudaro daugiau kaip 18 mėn.“  
115 LNG gyventi panaikinamas teismo sprendimu šiais atvejais: 2) užsienietis LR padarė tyčinį nusikaltimą, už kurį 

įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę, - po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo tolesnio bausmės atlikimo LR ; 

3) jo gyvenimas kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei; 

UTPĮ 24 straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236) 
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pristatant vis naujus reikalavimus; 3) griežčiausia sąlyga numatyta 2006 m.: norint įgyti LNG 

reikalinga išlaikyti lietuvių kalbos bei Konstitucijos pagrindų testą. Taip pat galima pažymėti, jog 

dauguma nuostatų (tame tarpe ir LNG pagrindai) ilgą laiką buvo reglamentuojami ne įstatyminiu 

lygmeniu, todėl pasitaiko teisės aktų kolizijos atvejų. 

Nepaisant sudėtingėjančio reglamentavimo galima išskirti ir liberalėjančias LNG suteikimo 

nuostatas: 1) ilgėjo laikotarpis, kuomet LNG neprarandamas gyvenant užsienio valstybėje (nuo 

2006m. ES); 2) išskirtinai liberalios nuostatos taikomos aukštos kvalifikacijos darbo imigrantams 

įgyjant LNG ir jį išlaikant; 3) pristatyta kategorija asmenų, kuri atleidžiama nuo kalbos ir 

Konstitucijos pagrindų testų; 4) nuolatinio gyvenimo laikotarpis sutrumpinamas mokslo ir studijų 

pagrindu LLG turintiems TŠP. 

 

Administravimas 

 

Administracinės procedūros svarbios įgyvendinant numatytus teisinius reikalavimus: 

nagrinėjimo terminai, sprendimo priėmimo mechanizmas, sprendimo priėmimo (ne)šališkumas ir 

interpretacijos galimybės, apskundimo procedūros ir kt. 

Pirmuoju etapu numatyta imigracijos klausimų įgyvendinimo tvarka iš esmės nesikeitė, su laiku 

nustatant aiškesnius nagrinėjimo kriterijus (viena vertus tai didina tvarką įgyvendinančių teisės 

aktų aprėptį, kita vertus palieka mažiau vietos interpretacijai). Pagrindiniame tvarką 

apibrėžiančiame Imigracijos įstatymo 8 straipsnyje numatyta, jog prašymus imigruoti nagrinėja ir 

sprendimus priima, leidimus išduoda ar juos panaikina LR VRM. 1992 m. Vyriausybės nutarimu 

(Žin., 1992, Nr. 10-258) įsteigiama Emigracijos ir imigracijos tarnybą prie LR VRM. Remiantis 

nuostatais, ši tarnyba dalyvauja politikos formavime rengdama pasiūlymus dėl emigracijos ir 

imigracijos procesų politikos efektyvumo, jos reguliavimo mechanizmo; vykdo procesų  kontrolę; 

nagrinėja prašymus ir išduoda / panaikina imigravimo leidimus; vykdo emigrantų ir imigrantų 

apskaitą (5 straipsnis). 1995 m. LR Vyriausybės nutarimu (Žin., 1995, Nr. 21-497) ši tarnyba 

pakeičiama įsteigiant  Migracijos  departamentą   prie   VRM, kuris yra pagrindinė administruojanti 

institucija.  

Detaliai neanalizuojant, prašymų imigruoti, vėliau išduoti LLG,  priima Užsieniečio LR 

Diplomatinės atstovybės (Imigracijos įstatymo 8 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27 – 730) arba 

konsulinės įstaigos, o sprendimą priima Migracijos departamentas. Užsienietis, esantis LR teisėtai, 
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prašymą išduoti arba pakeisti  leidimą gyventi pateikia VRM ar jos įgaliotai institucijai (UTPĮ  11 

straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236)).  

Analizuojamo laikotarpio pradžioje vizas  išduoda LR diplomatinės atstovybės ir   konsulinės 

įstaigos užsienyje, Migracijos 

departamentas, pratęsia  rajonų   (miestų)  policijos   komisariatų   migracijos tarnybos. Išimtinais 

atvejais,  pateikus atitinkamus dokumentus, viza užsieniečiui gali būti išduota pasienio kontrolės 

punkte (LR Vyriausybės nutarimo 3 straipsnis (Žin., 1994, Nr. 33-612)). Sprendimą išduoti vizą 

arba jos neišduoti priima įgaliotas atitinkamos valstybinės tarnybos pareigūnas. Ši vizų išdavimo 

tvarka su nežymiais pakitimais galioja iki šiol. Specialiąsias vizas išduodavo LR diplomatinės 

atstovybės bei konsulinės įstaigos užsienyje ir migracijos tarnybos, gavusios Migracijos 

departamento leidimą (LR Vyriausybės nutarimo 17 straipsnis (Žin. 1993, Nr. 56-1108) ir LR 

Vyriausybės nutarimo 33 straipsnis (Žin. 1997, Nr. 61-1458)). 

LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje, gavusios prašymą, sprendimą dėl 

vizos išdavimo priima ne vėliau kaip per 10 dienų 1993 m. (LR Vyriausybės nutarimo 30straipsnis 

(Žin. 1993, Nr. 56-1108)), o  specialioji viza  - ne vėliau, kaip per 30 dienų (LR Vyriausybės 

nutarimo 12 straipsnis (Žin., 1994, Nr. 33-612)).116 1997m. - ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, o 

skubiais atvejais - per 24 valandas. Jeigu sprendimui priimti reikia Migracijos departamento 

išvados, šis laikas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų (LR Vyriausybės nutarimo 39 straipsnis 

(Žin. 1997, Nr. 61-1458). Nuo 1999 m. specialiosios vizos išdavimo atveju – iki 3 mėnesių (LR 

Vyriausybės nutarimas (Žin., 1999, Nr. 50-1621)). 

Darbo leidimus išduoda Darbo birža, o šį leidimą užsienietis turi įgyti prieš atvykdamas į šalį. 

Kartu reikalingas ir LLG (iki 1998 m. – specialioji viza). Darbo leidimų nagrinėjimo terminai per 

visą analizuojamą laikotarpį trumpėjo, o dabartinis teisinis reguliavimas leidimo nagrinėjimo 

laikotarpį diferencijuoja pagal tikslines darbo imigrantų grupes.  

 

Nagrinėjimo terminai 

 

1998 m. UTPĮ 12, 13straipsniuose (Žin., 1998, Nr. 115-3236) nurodoma, jog LLG ir LNG 

prašymo nagrinėjimas gali trukti ne ilgiau nei atitinkamai 3 ir 6 mėn., o leidimu pasinaudoti 

užsienietis turi atitinkamai per 6 ir 12 mėn., kitaip sprendimas nustoja galiojąs. Ši tvarka liberalėjo 

                                                           
116 Esant būtinumui, vizos  išdavimo laikas  gali būti  pratęstas iki vieno mėnesio. 
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vėlesniais laikotarpiais tam tikriems imigrantų tipam (plačiau, 13 Priede). Tai, jog yra apibrėžtas 

nagrinėjimo terminas pašalina galimybę vilkinti sprendimo priėmimą. 

Pirmuoju etapu ir vėliau reglamentuota nuostata dėl pakartotinio leidimo prašymo pateikimo jei 

šis buvo atmestas – 1 metai (Imigracijos įstatymo 17 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27 – 730)), tačiau 

įvestas pakeitimas - išnykus priežastims, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti tokį leidimą (UTPĮ 

14straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236)).  

LR Vyriausybės nutarimo 19 straipsniu (Žin. 1993, Nr. 56-1107) analizuojamo laikotarpio 

pradžioje LNG užsieniečiams galioja: valstybių  piliečiams   -  užsienio  paso galiojimo laiką; 

asmenims be pilietybės - 5 metus. Vėliau LNG galioja 5 m., o LLG – vienerius metus.  

 

Apskundimas 

 

Imigracijos įstatymo 15 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27 – 730) nurodo, jog imigrantas sprendimą 

panaikinti leidimą apsigyventi LR gali apskųsti teismui per 30 dienų nuo šio sprendimo įteikimo 

dienos. 1998 m. UTPĮ 47 straipsnis (Žin., 1998, Nr. 115-3236): Valdymo institucijos ar pareigūno 

priimtus sprendimus dėl atsisakymo išduoti LLG ar LNG LR, jų panaikinimo užsienietis gali 

apskųsti teismui. Skundas turi būti pateiktas per 7d. (2006 m. – 14 d.) o per 10 d. (2006 m. – 2 

mėn.) Teismas privalo jį išnagrinėti. 2004 m. UTPĮ 139 straipsnis (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 

nurodo, jog apskųsto sprendimo vykdymas sustabdomas kai naikinamas užsieniečio leidimas 

gyventi arba jis išsiunčiamas iš LR. Tai vertintinos kaip liberalios nuostatos, kita vertus 

užsieniečiui nesuteikiamas teisinis pagrindas pasilikti LR (numatytos išimtys). 

Apibendrinant, institucinė leidimų ir vizų sistema susiformavo pirmuoju etapu ir esminių 

pakeitimų nebuvo daryta. Kita vertus teisinė bazė, kuri numato teisinių nuostatų įgyvendinimo 

tvarką nuolat plėtėsi, o poįstatyminiai teisės aktai keičiami ne tik priėmus naujus įstatymus. Šie 

pakeitimai susiję su detalesniu nuostatų reglamentavimu ir palieka mažiau vietos interpretacijai 

sprendimą priimančiam pareigūnui, kita vertus apsunkina ir perkrauna biurokratiniais niuansais 

bei sistemą padaro itin sudėtingą.  

Lietuvos atveju teigiamai vertinami šie administravimo aspektai: 1) numatytas leidimų ir vizų 

nagrinėjimo terminas (negalimas vilkinimas); 2) galimas sprendimo apskundimas; 3) stabili 

institucinė sąranga. Kita vertus kaip praktikoje veikia visa administracinė sistema ir kokios 

praktinės problemos kyla užsieniečiams įgyjant ir keičiant leidimus gyventi šiame skyriuje nėra 
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nagrinėjama. Šių praktikų atskleidimas viena iš migracijos politikos sričių, kurios sklandus 

užtikrinimas būtinas įgyvendinant subalansuotą imigracijos politiką, užtikrinant skaidrų teisinių 

nuostatų įgyvendinimą ir skatinant (ar bent neribojant) užsieniečius teisėtai gyventi Lietuvoje.   
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2.2.INTEGRACIJOS POLITIKOS ANALIZĖ 

 

Šio skyriaus tikslas yra apžvelgti migrantų integracijos politiką Lietuvoje 1991 – 2013m. 

Atsižvelgiant į tikslą šiame skyriuje pirmiausiai aptariamas integracijos teisinis reglamentavimas 

įstatymuose, apibrėžiančiuose teisinę TŠP padėtį, bei migracijos politikos strategijos, siekiant 

atsklesiti integracijos politikos tikslus ir prioritetus. Minėta analizė papildoma netiesioginių teisės 

aktų analize atskleidžiant kokios teisės yra suteikiamos imigrantams socialinėje, politinėje, srityse 

bei kaip užtikrinamas teisinis nediskriminavimo aspektas. Paminėtina, jog ši analizė yra teorinė 

(teisinių nuostatų išskyrimas) ir kaip praktiškai įgyvendinama nėra analizuojama. 

Ypatingai nepriklausomybės pradžioje daugiausiai dėmesio buvo skiriama tautinių mažumų 

teisių užtikrinimui bei darnaus koegzistavimo visuomenėje (siekiant integruotos visuomenės, 

tačiau skatinant išlaikyti ir puoselėti tautinių mažumų kultūrą). Lietuvai sukūrus prieglobsčio 

teisyną (1997 m.) ir sistemą užsieniečių integracija išimtinai sietina būtent su šia tiksline grupe, o 

TŠP integracija politinėje dienotvarkėje fragmentiškai pradeda atsirasti tik su EMRS, kaip ir 

praktinė veikla – 2007 m. pradėjus įgyvendinti Trečiųjų šalių piliečių integracijos fondo veiklą. 

Analizuojamo laikotarpio pradžioje pagrindinės integracinės ir užsieniečių teisės 

reglamentuojamos UTP įstatyme (Imigracijos įstatymas apibrėžė daugiau atvykimo taisykles ir jų 

įgyvendinimą),o priėmus naujas redakcijas 1998 m. ir 2004 m. UTPĮ liko pagrindiniu įstatymu 

integracijos srityje. Lietuva iki šiol nėra priėmusi užsieniečių integracijos strategijos ar veiksmų 

plano, todėl šios politikos srities pagrindinių krypčių ir nuostatų reikia ieškoti netiesioginiuose 

dokumentuose ir migracijos politiką formuojančiuose dokumentuose (EMRS (2007) ir jos 

veiksmų planas, Imigracijos politikos gairės (2008), Migracijos politikos gairės (2014).  Taip pat 

svarbu apžvelgti vienintelę TŠP integracijos politikos praktinę priemonę – EIF ir jo svarbą 

integracijos politikos įgyvendinime.  

Jau analizuojamo laikotarpio pradžioje įstatyme apibrėžiama, jog imigrantui jo pageidavimu 

sudaromos sąlygos išmokti lietuvių kalbą bei susipažinti su LR Konstitucijos pagrindais 

(Imigracijos įstatymo 7 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27 – 730), tačiau nenurodoma kaip tai praktikoje 

įgyvendinama, o nustojus galioti šiam įstatymui panašių nuostatų neliko. 

1998 m. UTP įstatyme nėra nuostatų susijusių su užsieniečių integracija. 2004 m. UTPĮ 107 

straipsnis (Žin., 2004, Nr. 73-2539) deklaruojama integracija į valstybės politinį, socialinį, 

ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Tačiau toliau įstatyme nustatyti integracijos vykdymo principai 
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skirti tik užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvoje. Užsieniečių integracijos įgyvendinimą 

koordinuoja LR Vyriausybės įgaliota institucija (bet tame pačiame įstatyme nurodoma SADM, 

kuri atsakinga už paramos teikimą prieglobstį gavusiems užsieniečiams ir kartu su kitom 

institucijomis117 įgyvendina paramos teikimą užsieniečiams). 2013 m. UTPĮ redakcijoje (Žin. 

2013, Nr. 111-5488) nurodoma, jog „Užsieniečių integraciją pagal kompetenciją įgyvendina 

valstybės institucijos ir įstaigos kartu su savivaldybėmis, tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis.“, o įgyvendinimą koordinuoja LR Vyriausybės komisija.118  2014 m. pirmoji 

komisija buvo sudaryta ir pradeda darbą, o uždaviniai: 1) vykdyti stebėseną ir spręsti klausimus; 

2) integraciją įgyvenančioms institucijoms (kurios nurodomos įstatyme) teikti rekomendacijas dėl 

užsieniečių integracijos įgyvendinimo tobulinimo (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 54, 2014 01 22). 

Svarbios teisės laikinai atvykę imigrantai (darbo ir studijų pagrindu) neturėjo iki 1998 m. 

Aiškinamasis raštas siūlant Seimui 1997 m. imigravimo kvotą deklaruoja teisinių nuostatų 

nebuvimą užsieniečiams įgyti ilgalaikį leidimą gyventi ne šeimos pagrindu.119 1998 m. UTPĮ šią 

teisę reglamentavo, tačiau galima teigti, jog iki naujojo įstatymu šios teisės nebuvimas yra itin 

griežtos ir laikinos imigracijos politikos indikatorius, kartu patvirtinantis išimtinai šeimos 

imigracijos politikos kryptį. 

 

Nediskriminavimo principas 

 

Nediskriminavimo principas užtikrinamas teisiškai nuo pat analizuojamo laikotarpio pradžios120 

(nors nepažymimas nediskriminavimas dėl pilietybės). Kita vertus, dviprasmiškai nurodoma, jog 

tik užsieniečiai, nuolat  gyvenantys  LR  ir teisėtai dirbantys,  turi visas  ekonomines ir socialines 

                                                           
117 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota institucija ar įstaiga kartu su savivaldybėmis bei nevyriausybinėmis 

organizacijomis organizuoja ir įgyvendina Lietuvos valstybės paramos teikimą užsieniečių integracijai. 
118sudaroma iš socialinės apsaugos ir darbo, vidaus reikalų, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros ir 

finansų ministrų arba viceministrų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo. Į šią komisiją gali būti įtraukti 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų atstovai, prireikus ir kiti asmenys. Užsieniečių integracijos 

įgyvendinimo koordinavimo komisijos personalinę sudėtį ir užduotis nustato LR Vyriausybė. 
119 Nesureguliuoti  ir  Leidimų  nuolat gyventi  LR  išdavimo principai ekonominės  situacijos atžvilgiu bei Leidimų 

nuolat  gyventi  LR   išdavimo galimybė  šiuo  metu  dirbantiems Lietuvoje užsieniečiams, stambiems investitoriams 

ir kitiems užsieniečiams, kurie gyvena  LR ilgą laiką su  šeimomis,  integravosi  į visuomenę, išmoko lietuvių kalbą 

LR Vidaus reikalų ministerijos projektas Nr. 2651 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl imigravimo kvotos 

1996 metais"projektas, 1996 10 15 
120 Užsieniečiai Lietuvos Respublikoje yra lygūs prieš įstatymus 

nepriklausomai  nuo   rasės,  odos   spalvos,   lyties,   kalbos, religijos, politinių  ar  kitokių  įsitikinimų,  nacionalinės  ar 

socialinės kilmės,  turtinės,  gimimo  ar  kokios  nors  kitokios padėties. UTPĮ 3 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27-729) 
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teises, teisę į socialinį aprūpinimą,  mokslą, naudotis kultūrinėmis vertybėmis, kuriomis naudojasi 

LR piliečiai. Užsieniečiai, esantys  LR,  turi minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę, 

garantuojama teisė vartoti  savo gimtąją  kalbą,  saugoti  ir  puoselėti  savo kultūrą ir tradicijas 

(UTPĮ 8 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 27-729)). 

1998 m. UTPĮ 3, 43 straipsniai (Žin., 1998, Nr. 115-3236) praplečia nediskriminavimo 

kriterijus121 bei prideda pareigas (laikytis įstatymų). Šis įstatymas taip pat numato, jog policijos 

pareigūno reikalavimu užsienietis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens tapatybę ir 

įrodančius, kad jis šalyje yra teisėtai. 2004 m. įstatymas išlaiko lygybės prieš įstatymus principą. 

Antidiskriminacinėje 2009-2011 m. programoje yra viena priemonė122 skirta imigrantams, 

tačiau kaip atskira tikslinė grupė imigrantai nėra išskiriami. Neteisėtų diskriminacinių veiksmų 

identifikavimas dažnai yra sudėtingas, o situacijos analizė reikalauja tęstinių ir išsamių empirinių 

tyrimų. 

 

Politinės teisės  

 

Dar iki nepriklausomybės paskelbimo 1989 m. Pilietybės įstatymo 3 straipsnyje (Nr. XI-3329, 

1998 11 03, Žin., 1989) nurodoma jog politines teises (tiek rinkti tiek būti išrinktam) bei 

paskirti  į  valstybinės valdžios ir  valdymo organus turi tik Lietuvos TSR piliečiai. 1991 m. UTPĮ 

aiškiai deklaruojama jog užsieniečiai šių teisių neturi.123  

Nuo 2007 m. LR Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnis (Žin., 

2006, Nr. 143-5445) užsieniečiams, turintiems LNG, suteikiama aktyvi ir  pasyvi rinkimų teisę 

savivaldos tarybos rinkimuose (tiek ES piliečiams, tiek TŠP). Kita vertus,  Politinių partijų 

įstatymo 2,3 straipsniuose (Žin., 2013,  Nr. 128-6513) nurodoma, jog jos steigėjas ir narys gali 

būti tik LR pilietis, tačiau užsieniečiai gali būti asociacijų (LR Asociacijų įstatymo 4 straipsnis 

(Žin., 2004, Nr. 25-745)) ir profesinių sąjungų (LR Profesinių sąjungų įstatymo  1 straipsnis (Žin., 

1991, Nr. 34-933)) nariais ir steigėjais. Naujai atvykusių imigrantų bendruomenių kūrimasis visą 

                                                           
121 Užsieniečiai Lietuvos Respublikoje yra lygūs pagal įstatymus, neatsižvelgiant į jų rasę, lytį, odos spalvą, kalbą, 

religiją, politinius ar kitokius įsitikinimus, nacionalinę ir socialinę kilmę, priklausymą tautinei mažumai, nuosavybę, 

gimimo vietą ar kokią nors kitokią padėtį. 
122 „2.1. Atlikti imigrantų atsiradimo Lietuvoje priežasčių, adaptacijos ir integracijos galimybių sociologinį tyrimą.“ 

(LR Vyriausybės nutarimas Nr.317, 2009 04 15, P. 10.) 
123 Užsieniečiai negali  rinkti  ir  būti  išrinkti  į  LR  atstovaujamuosius   valstybinės  valdžios  ir  kitus 

renkamuosius   valstybinius    organus,   taip    pat   dalyvauti referendumuose (plebiscituose). 
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laikotarpį buvo vangus, šiuo metu nėra Lietuvoje aktyviai veikiančių migrantų bendruomenių, o į 

šalį atvykstantys migrantai nepalaiko ryšių su veikiančiomis etninių mažumų organizacijomis 

(Beresnevičiūtė, Leončikas, Žibas 2009: 115). 

 

Socialinės paslaugos124 

 

Prieinamumas prie socialinių paslaugų125 imigrantams yra pirmiausiai svarbus dėl socialinės 

atskirties prevencijos bei pažeidžiamumo šioje srityje. 1996 m. Socialinių paslaugų įstatymo 3 

straipsnyje (Žin. 1996, Nr. 104-2367) numatyta, jog šias paslaugas gali gauti kitų valstybių 

piliečiai ir asmenys  be  pilietybės, turintys LNG (iki 1998 m. LLG nebuvo). 2006 m. priimto nauja 

įstatymo redakcijos 5 straipsnis (Žin., 2006,  Nr. 17-589) numatė, jog socialines paslaugas turi 

teisę gauti ir užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai 

gyventi Lietuvoje. Galima daryti prielaidą, jog 1998 m. reglamentavus LLG ir nepakeitus šio 

Socialinių paslaugų įstatymo LLG turintys užsieniečiai nepateko į šių paslaugų teikimo tikslinę 

grupę iki 2006 m. 

1996 m. Sveikatos draudimo įstatymo 5 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 55-1287) nurodoma, jog  

privalomuoju  sveikatos draudimu draudžiami ir kitų valstybių piliečiai bei  asmenys be pilietybės, 

nuolat gyvenantys LR. Tik nuo 2002 m.  Lietuvoje pagal  šio keisto įstatymo 6 straipsnį (Žin., 

2002, Nr. 123-5512) privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami ir laikinai gyvenantys ir LR 

teisėtai dirbantys užsieniečiai bei jų nepilnamečiai šeimos nariai. Taip pat LLG turintys 

užsieniečiai neįtraukiami į sveikatos draudimu draudžiamųjų grupę iki 2002 m. (su sąlyga jog yra 

teisėtai dirbantys).  

Imigrantai, kurie turi LLG Lietuvoje, neįeina į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų 

kategorijas. Kai jie praranda darbą, praranda ir draudimą. Tuo tarpu, sulaukę senatvės pensijos, 

pensiją gauna iš užsienio valstybės, tačiau draustuoju Lietuvos valstybės lėšomis netampa. Tačiau, 

                                                           
124 Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, 

socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes 

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 
125 naudojamasi bendra socialinės integracijos samprata, kuri apibrėžiama kaip įsiliejimas į priimančią visuomenę bei 

reiškiantis lygias galimybes ir teises visiems žmonėms. Socialinė integracija atspindi principus, pagal kuriuos 

individai susiję vienas su kitu socialinėje erdvėje ir garantuoja pagrindines teises į socialinį aprūpinimą. Siekiant 

socialinės integracijos, taikomos socialinio įtraukimo priemonės, kuriomis stengiamasi užkirsti kelią socialinės 

atskirties atsiradimui. Tikslingas socialinės integracijos vykdymas bei socialinės apsaugos politikos paslaugų teikimas 

užtikrina lygias teises visuomenėje ir išsaugo valstybės demokratinius principus. 
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čia išskirtinis atvejis yra imigrantai, atvykstantys į Lietuvą dirbti aukštos kvalifikacijos darbą, 

kuriems yra užtikrintos vienodos teisės pensijų srityje kaip ir Lietuvos piliečiams. 

LR valstybinio socialinio draudimo įstatyme LLG turintys asmenys nėra minimi, tačiau 4 

straipsnyje (Žin., 1991, Nr. 17-447) minima, jog asmenys dirbantys pagal darbo sutartis yra 

draudžiami socialiniu draudimu. Užsieniečiai, kurie Lietuvoje gyvena laikinai nėra minimi taip pat 

ir LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, LR Nedarbo socialinio draudimo bei LR 

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įstatyme. Į piniginę socialinę paramą šio tipo imigrantai 

nepretenduoja. Tik išskirtiniais atvejais kiekviena savivaldybė iš savo biudžeto lėšų gali skirti 

piniginę paramą ir LLG turintiems asmenims, kurie atsidūrė sunkioje finansinėje padėtyje ir 

kuriems yra reikalinga finansinė pagalba. Pastebima, jog tik mažoje dalyje įstatymų, kurie 

garantuoja asmenims socialinę apsaugą, yra minimi užsieniečiai turintys LLG. 

Užsieniečių įdarbinimą nusakančiame LR Vyriausybės nutarimo 24.2 straipsnyje (Žin. 1995, 

Nr. 15-356) tam tikras socialinių teisių užtikrinimas priskiriamas ir darbdaviams. 2000 m. šių 

nuostatų nelieka. 

LLG turintys užsieniečiai įgyja teisę į švietimą.126 Lietuvos Valstybinės kalbos politikos 2003–

2008 m. gairėse (2003 06 03) nėra numatyta kalbos mokymo programų užsieniečiams. Valstybinės 

kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos (Žin., 2004, Nr. 

140-5125) viena iš įgyvendinimo priemonių yra „Skatinti suaugusių kitakalbių kalbinę 

integraciją“, t.y. mokymo kursai ir mokomosios priemonės, tačiau tik suaugusiems užsieniečiams. 

Lietuvių kalbos kursai nemokamai organizuojami tik tautinėms mažumoms priklausantiems 

asmenims. 

 

Strategijų apžvalga 

 

Pirmajame Lietuvos strateginiame darbo migracijos politikos dokumente Ekonominės 

migracijos reguliavimo strategijoje, priimtoje LR Vyriausybės nutarimu Nr. 416 (2007 04 25) 

(toliau - EMRS) imigrantų integracija apibūdinama bendromis frazėmis siejant su ES bendra 

                                                           
126 Pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą; specialiojo ugdymo, aukštesniųjų, aukštojo mokslo studijų arba profesinio 

mokymo, suteikiančio pirmąją kvalifikaciją, programų prieinamumą. LR Švietimo įstatymo 25 straipsnis (Žin., 2003, 

Nr. 63-2853) 



71 
 

politika.127 Nutarime dėl EMRS deklaruojama už socialinę integraciją atsakingą institucija: 

SADM, bet apibrėžiama tikslinė grupė – prieglobstį gavę užsieniečiai.128 Tačiau nė viename iš šios 

ministerijos dokumentų nėra išskirta TŠP ar apskritai imigrantų tikslinės grupės. Ši kategorija nėra 

įtraukiama ir į socialinės rizikos grupes.129 

EMRS 19 straipsnyje pažymima, kad iki šiol nėra specialios institucijos, atsakingos už 

užsieniečių integracijos koordinavimą. Tikslinga akcentuoti, kad dokumento galiojimo laikas 

baigėsi, o tokia institucija Lietuvoje vis dar neįsteigta, nors yra viešai deklaruojamas integracijos 

politikos būtinumas visos ES mastu.  

Tuo tarpu nuoseklios migrantų integracijos Lietuvoje politikos nebuvimas EMRS pažymima 

kaip silpnybė (45 straipsnis). Tai, jog ši problema įvardijama oficialioje Lietuvos migracijos 

strategijoje, be abejo, yra pirmas žingsnis pradedant spręsti problemą, nors, integracijos politika 

turėtų būti pradedama formuoti lygiagrečiai su imigracijos politika.  

Išanalizavus EMRS galima teigti, jog šiame dokumente identifikuojama esama situacija 

integracijos politikos srityje, tačiau konkrečių integracijos politikos gairių nėra pateikiama. Yra 

deklaruojama, jog integracijos politikos priemonės turėtų priklausyti nuo reemigruojančių piliečių 

srautų. 

EMRS įgyvendinimo priemonių plane 2007-2008 m. numatyti 5 uždaviniai, iš kurių nėra skirto 

integracijos politikai, o vienintelė priemonė nurodo nustatyti prioritetinę veiklą dėl TŠP 

integravimosi į darbo rinką ir visuomenę, siejant su EIF. Vėlesniems metams priemonių planai 

nebuvo priimti. 

SADM ataskaita įgyvendinant EMRS deklaruoja, jog priimti reikalingi teisės aktai ir užsitikrinta 

EIF daugiametė parama (Žin. Nr. 100-4096), skirta TŠP integracijai Lietuvoje. Fondo užsitikrintos 

lėšos, ar apskritai dotacijos, siekiant integruoti imigrantus yra viena iš būtinų sąlygų integracijos 

projektų veiklai. Tačiau svarbu, jog tai vienintelis fondas, ir apskritai deklaruota ir prieinama 

galimybė, apimanti TŠP integraciją Lietuvoje. 

                                                           
127 „Trečiųjų valstybių piliečių integravimas į ES valstybių narių visuomenes – vienas didžiausių sunkumų, kuriuos 

reikia įveikti įgyvendinant bendrąją imigracijos politiką, ir pagrindinis veiksnys, skatinantis ekonominę ir socialinę 

ES sanglaudą. Pastaruoju metu į Lietuvą atvyksta vis daugiau užsieniečių, todėl čia, kaip ir kitose ES valstybėse 

narėse, turi būti rūpinamasi jų integracija.“  
128 „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsakinga už užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, socialinę 

integraciją.“ 
129 Socialinės rizikos grupės:  grįžusieji iš įkalinimo vietų; prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukos; užsieniečiai, 

gavę prieglobstį: http://www.socmin.lt/index.php?1765987850; Žiūrėta 2009 10 12  

http://www.socmin.lt/index.php?1765987850
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LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1317 Dėl Lietuvos imigracijos politikos gairių patvirtinimo (2008 

12 03) tvirtinama, jog integracijos procesai skirti tik LNG turintiems užsieniečiams.130 Dokumente 

integracija išskiriama kaip viena iš imigracijos politikos vystymo krypčių. Šiems principams 

įgyvendinti pagrindinės priemonės numatytos įtraukiant socialinius partnerius (darbdavius ir 

profsąjungas) bei tinkamai panaudojant EIF lėšas (18 straipsnis). Tačiau  reikia paminėti, jog šis 

dokumentas neturėjo įgyvendinimo ar priemonių planų ir liko deklaratyvus.  

LR Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 100 Dėl darbo grupės sudarymo (2013 03 18) buvo 

sudaryta darbo grupė, kurios tikslas – parengti migracijos politikos gairių projektą. Šios gairės 

patvirtintos 2014 m. ir siekia apibrėžti migracijos politikos tikslus, principus ir kryptis. Dokumente 

apimamas platus migracijos sričių valdymas131. Vienas iš migracijos politikos tikslų: sudaryti 

sąlygas užsieniečių integracijai, kuri traktuojama dviem principais: 1) integravimo: dalyvavimas 

integracijos programose, visuomenėje ugdomas pakantumas, tolerancija ir daugiakultūriškumas); 

2) perspektyvumo (sėkmingos integracijos atveju – ilgalaikio gyvenimo perspektyva). Dokumente 

aiškiai nurodoma integracijos politikos esama situacija ir silpnybės132 Lietuvoje bei tolimesni 

veiksmai jas pašalinti. Taip pat numatyti pagrindiniai užsieniečių integracijos kūrimo principai.133 

Svarbus klausimas, kada asmuo yra integravęsis į visuomenę, arba kitaip – kokie kriterijai 

taikomi integracijos vertinimui (pvz., pilietybės suteikimas, valstybinės kalbos mokėjimas ir pan.). 

Šią nuostatą apibrėžia 2011 m. Pilietybės įstatymo 20 straipsnis (Žin., 2010, Nr. 144-

7361):   laikoma, kad asmuo integravosi į Lietuvos visuomenę, jeigu jis nuolat gyvena LR ir sugeba 

bendrauti lietuvių kalba, o jeigu nuolat negyvena LR, – sugeba bendrauti lietuvių kalba ir yra kitų 

akivaizdžių įrodymų, patvirtinančių, kad asmuo yra integravęsis į Lietuvos visuomenę. Galima 

prielaida, jog integravimosi vertinimas reikalingas suteikiant pilietybę išimties tvarka ir nėra aišku, 

kaip / ar ši nuostata taikoma platesniame kontekste.  

                                                           
130 Tikslinga siekti, kad trečiųjų šalių piliečių, įgijusių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, integravimas į 

visuomenę būtų vienas iš svarbiausių veiksmingos ir kryptingos Lietuvos imigracijos politikos pagrindų; būtina rengti 

ir įgyvendinti integracijos programas, pirmiausia dėmesį skirti lietuvių kalbos mokymui. Kadangi integracija yra 

dviejų krypčių procesas, taip pat būtina numatyti programas tautiniam ir rasiniam pakantumui Lietuvoje ugdyti. 
131 Emigracija ir grįžtamoji migracija, imigracija, užsieniečių integracija, prieglobstis, neteisėta migracija, institucinė 

migracijos politikjos įgyvendinimo sąranga. 
132 Nėra atsakingos už integraciją institucijos ir neapibrėžta sąvoka, reglamentuojančių dokumentų, EIF pagrindu 

vykdoma  projektinė integracijos veikla, nevykstantis dialogas tarp formuojančių politią institucijų ir interesų grupių, 

vyraujantis neigiamas imigracijos suvokimas visuomenėje.  
133 Lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimas; nuolatinio gyventojo statusi ir (arba) pilietybės suteikimas; 

socialinės nelygybės, pažeidžiamumo ir išnaudojimo mažinimas; darbo ir gyvenimo sąlygų stebėsenos įgyvendinimas; 

atstovavimo stiprinimas. 
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EIF 

 

Kaip parodė valstybių strateginių dokumentų analizė integracijos procesai nėra prioritetinė 

imigracijos politikos dalis. Nėra ilgalaikių naujai atvykstančių imigrantų integracijos koncepcijų 

ir išvystytos infrastruktūros, o vienintelė politiškai deklaruota ir praktinė integracijos priemonė 

naujai atvykstančių imigrantų ne iš ES valstybių narių yra EIF.  

Galima daryti išvadą, jog EIF metinių programų prioritetai Lietuvoje kompleksiškai apima visas 

sritis, būtinas integracijos proceso efektyvaus valdymo ir organizavimo užtikrinimui, tačiau jų 

išpildymas priklauso nuo patvirtintų  projektų turinio ir įgyvendinimo. Trumpai aptariant metinių 

EIF programų prioritetus ir veiksmus Lietuvoje (14 Priedas), galima teigti, jog daugiausiai 

veiksmų visose programose yra skirta prioritetui įgyvendinant bendrą ES integracijos praktiką. 

Valdžios institucijų gebėjimų ir  kompetencijų didinimas su kiekvienų metų programa turėjo vis 

mažiau veiksmų, o teoriniai rodiklių ir metodologijų sukūrimo prioriteto veiksmai (ypatingai 

svarbus besiformuojančiai imigracijos tyrimų bazei) nuo 2007 m. platėjo, t.y. ne taip siaurai 

apibrėžiamos tyrimų kryptys.  

Metinių EIF programų prioritetų ir jų įgyvendinimo veiksmų analizė parodo pasirinktas 

integracijos kryptis ir galimai atskleidžia opiausias sritis, kurioms skiriamas ypatingas dėmesys ir 

prioritetai. Tačiau šie prioritetai yra tik gairės, nes realią integracijos praktiką vykdo įgyvendinami 

projektai, kurie nėra nuoseklios integracijos politikos dalis bei yra trumpalaikiai. 

 

Apibendrinimas 

 

Apibendrinant galima teigti, jog integracijos politika Lietuvos imigracijos politiką 

formuojančiuose dokumentuose nėra išsamiai apibrėžta, skiriant šiam procesui mažai dėmesio. 

Lietuvoje nėra migrantų integracijos strategijos, veiksmų planų, aiškių šios politikos tikslų bei 

įgyvendinimo infrastruktūros ir atsakingos institucijos (iki 2014 m.). Taip pat svarbu paminėti, jog 

nėra apibrėžta nei įstatymuose nei strateginiuose migracijos politikos dokumentuose kaip 

suprantama integracijos sąvoka ir kada imigrantas yra integravęsis. Kita vertus, galima teigti, jog 

nuo 2007 m. TŠP integracijos klausimas tampa vis aktualesnis,  2014 m. priėmus politinius 

sprendimus (sudaryta integracijos reikalų komisija, tam tikros integracijos politikos kryptys 
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nurodomos MPG) tikėtina integracijos politikos kūrimo pradžia. Svarbu pažymėti, jog su šiuo 

dokumentu integracija yra įtraukiama į migracijos politikos tikslus, tačiau toliau reikalingas 

strategijų ir/ar veiksmų plano parengimas (visose MPG aptariamose migracijos politikos srityje, 

taip pat ir integracijos).  

Strateginiuose dokumentuose pažymima ir praktikoje vienintelė priemonė TŠP integracijai (ir 

lėšos procesui) siejamos su EIF fondu, kuris šiuo metu yra vienintelis finansinis šaltinis vykdant 

laikinų imigrantų integraciją. Nors fondo prioritetai apima aktualiausias integracijos politikos 

sritis, veiksmai jiems įgyvendinti peržiūrimi pagal situaciją, vis tik projektine veikla pagrįsta 

integracijos praktika yra trumpalaikė, neturi tęstinumo, o prioritetų išpildymas priklauso nuo 

projektų turinio. 

Pagrindinis užsieniečių teises reglamentuojantis įstatymas Lietuvoje integracijos procesus 

apibrėžia lakoniškai, integracijos įgyvendinimą siejant tik su prieglobstį gavusiais asmenimis iki 

2012 m. Naujausia UTP įstatymo redakcija nurodo, jog užsieniečių integraciją vykdo valstybinės 

institucijos, tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos, o jų veiklą koordinuoja speciali 

komisija. Šio komisijos sudarymą iš dalies galima vertinti kaip integracijos politikos atsiradimą 

imigracijos politinėje dienotvarkėje, ateityje siekiant nuoseklesnės bei koordinuotos integracijos 

politikos.  

Galima teigti, jog Lietuvoje LLG turintiems imigrantams nėra teisiškai reglamentuojama 

socialinės apsaugos politika ir integracija į visuomenę. Imigrantai, turintys LLG Lietuvoje į 

socialinę apsaugą pretenduoja tol, kol dalyvauja darbo rinkoje. Tačiau laikinai atvykusiems 

imigrantams suteikiamas prieinamumas prie visų lygių švietimo sistemos, teisiškai deklaruojamas 

nediskriminavimo principas, aktyvi ir pasyvi rinkimų teisė suteikiama LNG turintiems gyventi 

užsieniečiams savivaldybių tarybų rinkimuose. Kitos politinės teisės varijuoja (politinių partijų 

nariais gali būti tik LR piliečiai, tačiau asociacijų ir profesinių sąjungų ir užsieniečiai). Svarbu, jog 

iki 1998 m. laikini imigrantai neturėjo teisės įgyti LNG nuolatinio gyvenimo pagrindu. Kita vertus, 

kaip praktikoje šios minėtos teisės yra išpildomos ir skatina/limituoja TŠP integracijos procesus 

lieka atviras klausimas, reikalaujantis empirinių tyrimų. 
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2.3 PILIETYBĖS POLITIKOS TEISINIŲ NUOSTATŲ ANALIZĖ 1991–2013 M. 

 

Šiame poskyryje atliekama LR pilietybės įstatymų bei taikymą nusakančių teisės aktų analizė, 

siekiant atskleisti pilietybės politikos raidą Lietuvoje. Analizė atliekama dviem lygmenimis: 1) 

pilietybės įgijimo ir netekimo nuostatų analizė; 2) ilguoju laikotarpiu: 1989–2013 m.  

Pirmuoju atveju siekiama apimti visus aktualius pilietybės įgijimo būdus: ypatingas dėmesys 

skiriamas pilietybės įgijimui natūralizacijos tvarka (šiuo atveju skirstoma į paprastąją (pagrįsta 

gyvenamuoju laikotarpiu) ir šeiminę (kai pilietybę įgyti siekia piliečio sutuoktinis užsienietis)). 

Taip pat vaikų pilietybės įgijimo klausimas, kai tėvai tampa piliečiais, arba kai vienas iš tėvų yra 

užsienietis, ar asmuo be pilietybės; trumpai analizuojamas ir pilietybės suteikimas išimties tvarka. 

Pilietybės netekimo atvejai šio tyrimo rėmuose svarbūs tik sekančiu aspektu: ar (kokiomis sąlygos) 

pilietybė gali būti atimta ją įgijus negimimu. Pažymėtina, jog tikslinė grupė, atsižvelgiant į 

projekto tikslinę grupę, yra ne lietuvių kilmės užsieniečiai, todėl pilietybės politikos nuostatų 

analizė atliekama tik šios grupės atžvilgiu.  

Antruoju atveju  laikotarpis įgalina nuosekliai politikos raidos analizei  (nors Lietuvos TSR 

pilietybės įstatymas, priimtas 1989 m. nepatenka į analizuojamą laikotarpį, tačiau trumpai 

pristatomas, nes yra svarbus nuosekliai pilietybės politikos raidos analizei, kaip pilietybės politikos 

formavimo atskaitos taškas). 15 Priede pateikiama pilietybės įstatymų ir juos lydinčiųjų bei 

įgyvendinimą nusakančių teisės aktų chronologinė raida, 16 Priede sąvokų, vartojamų LR 

pilietybės įstatymuose, apibrėžtis 1989–2013 m.  

Pilietybės politikos didžiausias iššūkis ir pagrindiniai įstatymų keitimai buvo susiję su pilietybės 

atkūrimo ir gražinimo klausimais bei dvigubos pilietybės įteisimu. Pastaroji nuostata buvo 

svarstytina tik etninių lietuvių (ar turėjusių Lietuvos pilietybę iki okupacijos) atveju, o dvigubos 

pilietybės įteisinimas natūralizacijos būdu įgijusiems asmenims niekada nebuvo diskusijos 

objektas. Atsižvelgiant į šio tyrimo tikslinę grupę buvusių piliečių ir etninių lietuvių pilietybės 

klausimai nebus nagrinėjami. 

 

Pilietybės politikos reglamentavimo raida 1989–2013 m. 

 

Lietuvos pilietybės politikos formavimo pradžia laikytinas 1989 m. priimtas Lietuvos Tarybų 

Socialistinės Respublikos pilietybės įstatymas (Žin., 1989), kuris numatė vadinamą nulinį 
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pilietybės variantą, pilietybę suteikiant visiems nuolatiniams šalies gyventojams nepaisant jų 

etninės kilmės (numatytas 2 m.  pereinamasis laikotarpis). 1989 m. pilietybės įstatyme nustatyta 

pilietybė nebuvo pilietybė tikrąja to žodžio prasme, ji neturėjo teisinės reikšmės užsienio 

valstybėse, tačiau buvo svarbi teisinė priemonė siekiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo, leidusi 

konstatuoti kurie gyventojai yra atkuriamos šalies piliečiai (Sinkevičius, 2002: 45). Pastebima dar 

viena liberali šio įstatymo nuostata: Lietuva atstatė 1990 m. ne tokią teritoriją, kuri buvo prieš 

aneksiją 1939 m., tačiau nulinis pilietybės įstatymas buvo taikomas ir Klaipėdos bei Vilniaus 

krašto gyventojams. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę pilietybės nuostatų klausimų sprendimui 1990 m. išleistas 

atskiras įstatymas (Žin., 1990, Nr. 21-522) (galiojo iki 1993 07 28),  kuris apibrėžė įstatymuose 

išdėstytų nuostatų  įgyvendinimą, tačiau ypatingų tikslinimų ar plėtinių šiame įstatyme nėra. 

Naujas Pilietybės įstatymas (Žin., 1991, Nr. 36-977) priimtas 1991 m. (įsigaliojo 1991 12 11, 

nustojo galioti 2003 01 01), keistas ir pildytas devynis kartus, tačiau didžioji dalis pakeitimų susiję 

su LR pilietybės atstatymu ir grąžinimu. Su šio įstatymo įsigaliojimu apibrėžiama kas yra laikomi 

LR piliečiais, vadovaujantis LR pilietybės instituto tęstinumu. Įgyvendinti šio įstatymo nuostatas 

priimtas LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas (Žin., 1991, Nr. 36-982), o 1995 m. priimtas 

įgyvendinimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2014). 

2002 m. Pilietybės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 95-4087) (įsigaliojo 2003 01 01 ir galiojo iki 2011 

04 01), keistas ir papildytas keturis kartus. Pristatyti šie pagrindiniai pakeitimai: liberalizuotas 

pilietybės perdavimas pagal kilmę vaikams; sugriežtintas pilietybės įgijimas sutuoktiniams. 

Įgyvendinti šio įstatymo nuostatas priimtas įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 95-4088). 

2008 m. priimta nauja įstatymo redakcija (Žin., 2008, Nr. 83-3293), kurioje numatyta jog šis 

įstatymas galioja iki 2010 01 01, o vėliau galiojimas pratęstas pakeitimu (Žin., 2010, Nr. 148-

7570) iki 2011 04 01. Šie pakeitimai susiję su dvigubos pilietybės įteisinimo debatais ir neturi 

tiesioginio ryšio su tyrimo tiksline grupe, todėl nebus analizuojami. 

2010 gruodžio 2d. priimtas Pilietybės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 144-7361) įsigaliojo 2011 04 

01.134 Šis naujas įstatymas keistas ir pildytas du kartus. Pastebėtina, jog tik šio įstatymo 3 

straipsnyje įteisinta nuostata, jog „LR pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į jos įgijimo pagrindą.“ 

 

Piliečio apibrėžimas 

                                                           
134 Išskyrus 12 str.kurios įsigaliojo nuo 2013 01 01. 
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Tai, kaip įstatyme apibrėžiamas pilietis yra svarbu ne tik dėl teisinių tikslumų, tačiau atspindi ir 

patį pilietybės instituto platumą ar siaurumą, jo suvokimą. Piliečio ir kiti su pilietybę susiję 

terminai pateikiami 16 Priede. 

1989 m. Pilietybės įstatyme apibrėžiama gana plati piliečio sąvoka. Remiantis įstatymo 1 

straipsniu LR piliečiais galėjo tapti visi nuolatiniai šalies gyventojai, turintys darbą ar legalų 

pragyvenimo šaltinį, pastaroji nuostata netaikoma asmenims, jei jie, bent vienas iš tėvų ar seneliai, 

gimė Lietuvos TSR teritorijoje. 

Su naujuoju Pilietybės įstatymu 1991 m. baigėsi liberalusis laikotarpis ir pilietybės neįgijusiems 

asmenims, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso LR, taikomos naujo įstatymo nuostatos. Piliečio 

apibrėžime pristatoma nauja etninių lietuvių ar buvusių piliečių, turinčių teisę į LR pilietybę 

kategorija, 1995 m. įstatymo pataisos dar labiau praplečia šią kategoriją, o visa pilietybės politikos 

trajektorija tampa stipriai etnizuota. Pastarosios pataisos įvedė sąvoką „nerepatrijavo“, tai reiškia 

jog teisė atstatyti LR pilietybę turi tik etniniai lietuviai. Taip pat, 1991 m,  pilietybės įgyvendinimo 

įstatymo 4 straipsnyje (Žin., 1995, Nr. 90-2014) nurodoma, jog (tikėtina dėl įstatymų ir 

poįstatyminių teisės aktų kolizijos), jog jei LR piliečio pasas išduotas iki 1993 12 31 neteisėtai ar 

nepagrįstai neesant asmens kaltės, jis lieka LR pilietis jei nuolat gyvena Lietuvoje. 

2003 m. Pilietybės įstatyme dar kartą plečiama piliečio sąvoką įtraukiant ir buvusių piliečių 

provaikaičius (t.y. ketvirtos kartos LR piliečių palikuonys gali įgyti LR pilietybę paprasčiausios 

deklaracijos tvarka) bei lietuvių kilmės asmenis. 2011 m. įstatymo 2 straipsnyje (Žin., 2010, Nr. 

144-7361) apibrėžiant piliečio sąvoką atsisakoma kriterijų, lakoniškai nusakant, jog pilietis yra 

asmuo, turintis LR pilietybę. 

 

Vaikų pilietybės įgijimo/perdavimo reglamentavimas 

 

Vaikų pilietybės klausimo sprendimas Lietuvoje ypatingai nesikeitė (žr. 17 Priedą). Lietuvoje 

jus soli  pilietybės teikimo principas galioja tik tarptautinių teisės aktų numatyta tvarka siekiant 

įgyvendinti nepilietiškumo prevenciją ir nėra jus soli  principas tikrąja savo reikšme, todėl šiame 

tyrime nebus analizuojamas (A03 modelis). O jus sanguinis nuostatos (A01 modelis) liberalėjo 

2003 m. numatant pilietybės perdavimą vaikams nepaisant jų gyvenamosios vietos jei bent vienas 

iš tėvų yra LR pilietis (iki tol nuolatinė gyvenamoji tėvų vieta turėjo būti LR).  
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Tuo tarpu pilietybės įgijimo teisė gimimo metu Lietuvoje taikoma tiek jus soli (A05 modelis), 

tiek jus sanguinis principu (A04 modelis). Pirmasis atvejis, vaikas gimęs LR teritorijoje įgyja teisę 

į pilietybę (deklaracijos būdu) jei jo tėvai yra nuolat gyvenantys Lietuvoje arba bepiliečiai, o nuo 

2011 m., nesvarbu ar vaikas gimė Lietuvoje ar užsienyje, tad  galima teigti, jog ši nuostata 

liberalėjo. Antrasis atvejis apima A01 modelį, kadangi Lietuvoje jis yra ypatingai liberalus ir 

perdengia visus galimus atvejus, t.y. bet kuriuo atveju vaikas bus LR pilietis, jei vienas iš jo tėvų 

turi LR pilietybę, tik pastaruoju atveju pilietybė gali būti suteikta gimimo metu ir po gimimo 

deklaracijos būdu.  

Jei vaiko abu tėvai įgijo LR pilietybę jis tampa LR piliečiu be apribojimų iki 14 metų, 14-18 

metų vaikų atveju  reikalingas vaikų sutikimas (A09 modelis). Jei vienas iš tėvų įgijo LR pilietybę 

vaikas gali tapti LR piliečiu jei tėvų nuolatinė gyvenamoji vieta yra LR vieno iš tėvų prašymu 

(A14 modelis). Nuo 2003 m. reikalingas abiejų tėvų prašymas, o nuo 2011m. nuostatos griežtėjo 

reikalaujant, jog toks vaikas neturėtų kitos valstybės pilietybės. Pastebėtina, jog tų pačių metų 

Pilietybės įstatymas numatė dvigubos pilietybės galimybę užsienyje gimusiems LR piliečių 

vaikams iki kol jie sulauks 21 m. (Pilietybės įstatymo 2 straipsnis (Žin., 2010, Nr. 144-7361)). 

Prie liberalių nuostatų (tačiau įtakotų tarptautinės teisinės praktikos) priskirtinas 1995 m. 

pakeitimai (Žin., 1995, Nr. 86-1940) įtraukiant nuostatą, jog   "Įtėviai prilyginami tėvams, o 

įvaikiai - vaikams." (A10 modelis). Tačiau diskriminacinė nuostata taikoma pilietybės įgijimo 

gimimu ir po gimimo atveju: vaiko, kuris LR pilietybę įgijo gimdamas, pilietybė nesikeičia 

pasikeitus jo tėvų ar vieno iš tėvų pilietybei. Tačiau jei vaikas pilietybę įgijo po gimimo ir tėvai 

LR pilietybę praranda, pilietybės netenka ir vaikas (sąlyga netaikoma jei vaikas liktų bepiliečiu). 

Tai svari nuostata, rodanti, jog piliečiai skirstomi pagal tai, kokiu būdu jie įgijo pilietybę, ir tai 

prieštarauja tame pačiame įstatyme išdėstytai nuostatai, jo „LR pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į 

jos įgijimo pagrindą.“ (Pilietybės įstatymo 3 straipsnis (Žin., 2010, Nr. 144-7361)). 

 

 

 

 

Pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu 
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Pilietybės įgijimas ilgalaikio gyvenimo pagrindu be papildomu sąlygų (A06 modelis) Lietuvoje 

yra vienas griežčiausių visoje ES. Pažymėtina, jog šios nuostatos liko praktiškai tokios pat, kaip 

1939 m. Pilietybės įstatyme. Lietuvoje nėra taikomas natūralizacijos socializacijos pagrindu 

modelis (A07), nes įstatyme išdėstytos natūralizacijos sąlygos nenumato amžiaus cenzo šiam 

procesui, t.y. vienodos sąlygos taikomos visoms amžiaus grupėms. Kita vertus, jau 1993 m. LR 

Vyriausybės nutarime (Žin., 1993, Nr. 30-698) numatyta nuostata, jog natūralizacijos proceso 

metu valstybinės kalbos testo nereikia laikyti asmenims, baigusiems  lietuviškas mokyklas, 

taip  pat nelietuviškas  vidurines bendrojo  lavinimo mokyklas arba joms prilygstančias  mokyklas 

po 1991  m.  ir vėliau". Tai iš dalies galima laikyti A07 modelio užuomina. Tačiau  natūralizacija 

socializacijos pagrindu lieka aktuali tik viena atveju – kai tėvai ar vienas iš jų neįgyja LR pilietybės 

(įgijus LR pilietybę ją galima perduoti vaikui iki 18m.), todėl šio modelio tikslinė grupė Lietuvoje 

yra sąlyginai siaura.  

Natūralizacijos reikalavimai Lietuvoje nesikeitė nuo 1989 m. Pilietybės įstatymo (18 Priedas), 

tačiau griežtėjo jų vykdymas (19 Priedas). Apskritai, siekiant įgyti LR pilietybę nuolatinio 

gyvenimo pagrindu įvestos beveik visos praktiškai taikytinos nuostatos (valstybinės kalbos ir 

Konstitucijos pagrindų egzaminas, legalios pajamos, teistumo nebuvimas, turėtos pilietybės 

atsisakymas ir priesaika), o pragyvenimo laikotarpis yra ilgiausias, koks galimas remiantis 

Europos pilietybės konvencija – 10 metų. Tiesa, Lietuva šios konvencijos nėra pasirašiusi ir 

ratifikavusi. 

1991 m. Pilietybės įstatymo 12 straipsnyje (Žin., 1991, Nr. 36-977) atsiranda nuostata: 

„Asmenims,   atitinkantiems   šiame   straipsnyje   numatytas sąlygas, Lietuvos Respublikos 

pilietybė teikiama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos interesus.“, tai reiškia, jog net esant 

visiems reikalavimams, gali būti priimtas neigiamas sprendimas. Ši nuostata išliko visose vėliau 

priimtuose įstatymo redakcijose.  

 

Natūralizacija šeimos pagrindu 

 

Lietuvoje numatytos lengvinančios natūralizacijos sąlygos esant santuokai su LR piliečiu. 

Pilietybės įgijimo modelių tipologizacija tokio atskiro modelio nepateikia. Visos sąlygos išlieka 

tokios pat kaip ir ilgalaikio gyvenimo pagrindu pagrįstos natūralizacijos, tačiau trumpesnis yra 

pragyvenimo laikotarpis (20 Priedas). 
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Šis laikotarpis ypatingai griežtėjo nuo 1989 m., kuomet santuokos ir pragyvenimo laikotarpis 

siekiant įgyti LR pilietybę sutuoktiniui buvo 1 metai, iki 7 metų. 2002 m. įstatymo 14.3 straipsnyje 

(Žin., 2002, Nr. 95-4087) atsiranda papildoma galimybė įgyti LR pilietybė natūralizacijos būdu 

sutuoktiniui mirus, prieš tai pragyvenus 1 m. santuokoje ir pragyvenus Lietuvoje 3 m., o pastaroji 

nuostata griežtinama 2005 m. įstatymo pakeitimu (Žin., 2004, Nr. 180-6659) reikalaujant 

pragyventi 5 m. 

Šią nuostatą ir jos griežtėjimą galima paaiškinti imigracijos politikos nuostatomis – vyravo 

absoliučiai šeimos pagrindu grįsta imigracijos politika, todėl šis modelis buvo aktualus. Griežtėjant 

imigracijos reglamentavimo nuostatoms, griežtėjo ir pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu LR 

piliečių sutuoktiniams. 

2013 m. Pilietybės įstatymo pakeitimai (Žin., 2013, Nr. 54-2674) numatė dar vieną tikslinę grupę 

asmenų, kuriems taikomas liberalesnis natūralizacijos procesas – asmenys be pilietybės.  

Pakeitimas numatė: Asmeniui be pilietybės, gimusiam LR teritorijoje, pilietybė gali būti 

suteikiama, jeigu jis teisėtai nuolat gyvena LR pastaruosius 5 metus, nebuvo įgijęs kitos valstybės 

pilietybės, ir atitinka natūralizacijos reikalavimus. Tai iš dalies galima traktuoti kaip natūralizaciją 

socializacijos pagrindu.  

Pragyvenimo laikotarpis šalyje, siekiant įgyti pilietybę natūralizacijos būdu yra esminė sąlyga, 

o šio laikotarpio trukmė nusako vykdomos politikos liberalumą ar griežtumą (žinoma, kartu su 

kitais reikalavimais). Kaip minėta, pragyvenimo laikotarpis – 10 m., siekiant teisės įgyti LR 

pilietybę nuolatinio gyvenimo pagrindu, nekito nuo tarpukario Lietuvos laikotarpio. Visais atvejais 

natūralizacijos būdu pilietybės negali įgyti asmenys, kuriems remiantis įstatymu pilietybė negali 

būti teikiama. Atsižvelgiant į šias sąlygas, 2004 m. Pilietybės įstatymo pakeitimu (Žin., 2004, Nr. 

180-6659) įvedama papildoma sąlyga – įstatymų nustatyta tvarka neturi teisės gauti leidimo 

gyventi LR. Viena vertus, tai traktuotina kaip papildomi reikalavimai jog asmuo turi atitikti šiuos 

kriterijus. Kita vertus, įstatymuose nenurodoma, jog asmuo privalo turėti LNG. Tačiau LR 

Vyriausybės nutarimo, nusakančio įgyvendinimą, 3 straipsnyje (Žin., 1993, Nr. 41-857) tarp 

reikalaujamų dokumentų reikia pristatyti ir LNG nuo 1993 m. (2002 m. LR Vyriausybės nutarimo 

2 Priede (Žin., 2002, Nr. 124-5656) šios nuostatos nelieka, tik dokumentų pildymo formoje yra 

įrašas apie LNG turėjimą), o 2006 m. pakeisto nutarimo 12straipsnyje (Žin., 2006, Nr. 36-1290), 

šis reikalavimas vėl įrašomas. Šis pavyzdys rodo apie įstatymuose numatytų sąlygų ir 

įgyvendinimą nusakančių dokumentų nesuderinimą bei dviprasmiškumą.  
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Kaip minėta, Lietuvoje per visą analizuojamą laikotarpį nebuvo net svarstymų dėl dvigubos 

pilietybės asmenims, natūralizacijos tvarka įgijusiems LR pilietybę. Vienintelė išimtis, padaryta 

2011 m. Pilietybės įstatymo 7 straipsnyje (Žin., 2010, Nr. 144-7361), sąlygota tarptautinės teisės 

normų ir neapimanti šio tyrimo tikslinės grupės – pabėgėlio statusą turintiems asmenims. 

Teisėtas pragyvenimo šaltinio turėjimas taip pat nekito visą analizuojamą laikotarpį ir iš esmės 

praktikoje įgyvendinamas apibrėžiant nuolat Lietuvoje gyvenantį asmenį. 2002 m. LR 

Vyriausybės nutarimo dėl dokumentų rengimo 12straipsnyje (Žin., 2002, Nr. 124-5656) jos 

apibrėžiamos.135 Ši nuostata netaikoma siekiant pilietybę įgyti LR piliečio sutuoktiniui iki 1999 

m.(pagal Pilietybės įstatymo 14 straipsnį (Žin., 1991, Nr. 36-977)). 

Kaip minėta, įstatymai nenumato minimalaus amžiaus siekiant įgyti LR pilietybę natūralizacijos 

būdu, tačiau praktiškai, remiantis kitomis LR teisės aktų nuostatomis, procedūra įmanoma tik 

sulaukus pilnametystės, o vaikams pilietybė perduodama jei tėvai ar vienas iš jų įgyja pilietybę 

(17 Priedas). 

Šių egzaminų reikalavimai ir jų kaita pateikiami 19Priede ir nuo analizuojamo laikotarpio 

pradžios griežtėjo, kita vertus, tapo aiškiau bei tiksliau reglamentuojami, paliekant mažiau vietos 

interpretaciniams vertinimams. 

Pirmasis LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1993, Nr. 9-229), apibrėžiantis lietuvių kalbos ir 

Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarką priimtas 1993 m. (galiojo iki 2004 03 01), tuo tarpu už 

LR Konstitucijos pagrindų egzamino programą atsakinga Teisingumo Ministerija, o lietuvių 

kalbos – Kultūros ir švietimo ministerija. Lietuvių   kalbos mokėjimas ir LR Konstitucijos pagrindų 

žinios tikrinami bendro egzamino metu, o vertinami atskirai (išlaikyta ar neišlaikyta). Abu 

egzaminai laikomi žodžiu (1, 2, 5 straipsniai). 

Nauja tvarka įsigaliojo 2004 m. su  nauju nutarimu (Žin., 2003, Nr. 123-5617), o viena iš 

svarbesnių naujovių - taikomas kriterinis136 egzamino vertinimas bei aiškiai reglamentuotos šių 

egzaminų vykdymo instrukcijos. Numatyta, jog asmuo išlaikęs valstybinės kalbos egzaminą, laiko 

LR Konstitucijos pagrindų egzaminą (testas raštu). Pirmuoju atveju prie egzamino žodžiu 

pridedamas ir testas. Šią egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką  (valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikavimo komisijos nuostatas) smulkiau aprašo 2004 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

                                                           
135 Pažyma iš darbovietės, socialinio draudimo pažymėjimas, pensininko pažymėjimas, patentas, pažyma apie 

gaunamas socialines išmokas, pažyma iš darbo biržos, pažyma apie mokymąsi, seniūno pasirašyta pažyma apie tai, 

kad asmuo užsiima ūkine veikla, ir kiti dokumentai. 
136 Vertinimas pagal iš anksto nustatytas normas, parengtas kartu su egzamino užduotimis. 



82 
 

įsakymas (Žin., 2004, Nr. 46-1538). Taikymą nusakantys dokumentai tikslina egzamino turinį: 

Teisingumo ministerijos įsakymo 4, 5 straipsniai (Žin., 2004, Nr. 33-1058) apibrėžė Konstitucijos 

testo reikalavimus: egzamino forma – testas, kurį sudaro 20 klausimų. Kiekvienam klausimui 

pateikiami trys galimi atsakymų variantai (vienas teisingas). Išlaikiusiu egzaminą laikomas asmuo, 

teisingai atsakęs į 14 ir daugiau testo klausimų. Nutarime nurodoma 14 temų, kurios sudarytos iš 

potemių. 

Valstybinės kalbos egzaminą tvarką apibrėžiantis Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas 

(Žin., 2004, Nr. 33-1059) nurodo, jog kandidato komunikacinė kompetencija turi apimti 

lingvistinę, sociokultūrinę, sociolingvistinę, diskurso, socialinę ir strateginę kompetenciją lietuvių 

kalba. Valstybinės kalbos egzaminas laikomas raštu (skaitymas137, rašymas138, klausymas139) ir 

žodžiu (kalbėjimas140). Egzaminą sudaro keturios temos. Pažymėtina, jog valstybinės kalbos 

mokėjimo kvalifikacinė kategorija ir šios kategorijos apibūdinimas iš esmės nesikeitė nuo 1993 

m.  

1993 m. Pilietybės įstatymo (Žin., 1993, Nr. 32-733) pakeitimai numatė išimtį vyresniems nei 

65 m. asmenims I bei II grupių klausos, regos  invalidams nelaikyti kalbos egzamino. Šios 

nuostatos dar kartą liberalizuotos 1995 m. pakeitimais (Žin., 1995, Nr. 86-1940) įtraukiant nuostatą 

jog nereikia laikyti ir Konstitucijos pagrindų egzamino praplečiant asmenų kategoriją 

„sergantiems sunkiomis  chroninėmis psichinėmis ligomis“. Šios nuostatos dar kartą keistos 2006 

m. pataisa.141 Tad iš esmės ši kategorija asmenų platėjo.  

                                                           
137 Skaitymas. Kandidatai turėtų parodyti, kaip supranta skaitomo teksto esmę, svarbiausią informaciją ir detales. Per 

egzaminą duodama skaityti tokius tekstus, kokius suprasti reikia kasdieniame gyvenime: trumpus užrašus gatvėse, 

įstaigose, viešajame transporte, prietaisų veikimo instrukcijas, žodžių aiškinimus vienakalbiuose žodynuose, 

neoficialius asmeninius laiškus, trumpus informacinius straipsnelius iš laikraščių, žurnalų, enciklopedijų. 
138 Kandidatai turėtų gebėti pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, parašyti trumpą rišlų tekstą – tokį, kokio 

gali prireikti tenkinant minimalius kasdienio gyvenimo poreikius. Tikrinama, kaip kandidatas geba perteikti reikiamą 

informaciją, kaip moka vartoti teksto siejimo priemones (jungtukus, įvardžius ir pan.), gramatines konstrukcijas, 

žodžius. 
139 Kandidatai turėtų gebėti suprasti ir susieti arba užrašyti paprastą faktinę informaciją girdėdami neutralaus stiliaus 

dialoginę ir monologinę kalbą (pvz., pokalbius telefonu, pranešimus, įrašytus telefono atsakiklyje). Tekstų situacijos 

yra įprastos, aiškios ir lengvai įsivaizduojamos. 
140 Kandidatai turėtų gebėti susikalbėti su egzaminuotoju, t.y. jie turėtų gebėti klausti ir atsakyti į paprastus klausimus 

bei trumpai papasakoti apie: asmenį, asmeninį gyvenimą ir jo aplinkybes, gyvenimo sąlygas ir aplinką, profesinę 

veiklą, socialinį gyvenimą, laisvalaikį. 
141 “Asmenims, kuriems sukako 65 metai, asmenims, kuriems nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis (iki 2007 

m. birželio 30 d. – I bei II grupių invalidai), ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis, taip pat sergantiems sunkiomis 

chroninėmis psichikos ligomis“  LR Pilietybės įstatymas( Žin., 2006, Nr. 46-1645)  
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1993 m. LR Vyriausybės nutarimo pakeitimai (Žin., 1993, Nr. 30-698) įvedė išimtį nelaikyti 

lietuvių kalbos egzamino asmenims,  baigusiems  lietuviškas mokyklas, taip  pat 

nelietuviškas  vidurines bendrojo  lavinimo mokyklas arba joms prilygstančias  mokyklas po 1991 

m. ir vėliau". 

1993 m. LR Vyriausybės nutarimu (Žin., 1993, Nr. 9-229) numatyta, jog egzaminus 

organizuoja  miestų ir rajonų švietimo  skyriuose   dirbančios Valstybinės  kalbos  mokėjimo 

kvalifikavimo komisijos regioninės pakomisės. Gavusi asmens prašymą, regioninė 

pakomisė per  mėnesį sudaro lietuvių  kalbos ir  Konstitucijos pagrindų  egzaminų   komisiją (ne 

mažiau kaip iš trijų asmenų – lituanistų ir teisininkų). 1997 m. pakeitimai (Žin., 1997,Nr. 55-1270) 

pervadino komisijas į valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo miestų (rajonų) komisijas. 1998 

m. LR Švietimo ir mokslo ministerija tvirtina šių komisijų nuostatus (Žin., 1998, Nr. 89-2470): 

komisijos sudaromos vieneriems metams ir viena iš jo uždavinių yra „ organizuoti Lietuvos 

pilietybės įstatymo 12 straipsnyje numatytus lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminus“, taip pat pasikeitė komisijos sudėtis: 3-5 asmenys (pirmininkas ir nariai), 

turintys aukštąjį lituanistinį išsilavinimą, o laikant ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminą, 

testavimo komisijoje dalyvauja ir teisininkas. 

Naujos nuostatos įsigaliojo 2004 m. (Žin., 2004, Nr. 46-1538): už egzaminų organizavimą ir 

vykdymą atsako Pedagogų profesinės raidos centras, Nacionalinis egzaminų centras. Iš esmės su 

nauju įsakymu komisijų darbo organizavimas pasikeitė šiais aspektais:  sudaroma dviems metams, 

ne mažiau kaip iš 7 narių, iš kurių ne mažiau kaip vienas privalo turėti aukštąjį universitetinį 

(teisinį arba istorinį) išsilavinimą, kiti – aukštąjį lituanistinį išsilavinimą. Keičiasi komisijų darbo 

vieta - Komisijos dirba kiekvienos savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre, suaugusiųjų 

mokykloje, suaugusiųjų klases turinčioje bendrojo lavinimo mokykloje ar kitoje bendrojo 

lavinimo mokykloje, o ją tvirtina kiekvienos savivaldybės administracijos direktorius. Komisija 

per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo turi paskirti egzaminų vietą ir laiką ir apie tai informuoti 

prašymą padavusį asmenį. Egzaminas turi įvykti per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos (Žin., 

2003, Nr. 123-5617). 

Pažymėjimas, išduotas apie išlaikytus egzaminus, galioja 3 m. Pakartotinai neišlaikius galima 

laikyti egzaminą po 1 mėn. LR Vyriausybės nutarimo 5, 7 straipsiai (Žin., 1993, Nr. 9-229), 2004 

m. pakeitimai (Žin., 2004, Nr. 167-6133) tokio termino nebenumato. 
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 „Švari“ kriminalinė praeitis yra dažnai sutinkamas reikalavimas siekiant įgyti pilietybę 

natūralizacijos būdu. Tačiau pirmiausiai asmuo, siekiantis įgyti LR  pilietybę, turi neatitikti bendrai 

apibrėžtus reikalavimus, dėl ko LR pilietybė gali būti neteikiama (21Priedas), kuriuose įtraukiami 

ir nusikaltimų apibrėžimai.  Tačiau 1995 m. Pilietybės įstatymo pakeitimai numatė, jog pilietybės 

neteikimo sąlygos galioja tik asmenims, įbijantiems LR pilietybę natūralizacijos būdu, ši nuostata 

panaikinta 2002m. nauja Pilietybės įstatymo redakcija (13 straipsnis (Žin., 2004, Nr. 167-6133). 

Asmuo, kuriam LR pilietybė suteikta supaprastinta tvarka, natūralizacijos tvarka, išimties 

tvarka, ją grąžinus, turi viešai ir iškilmingai prisiekti LR. Priesaikos aprašymas visą analizuojamą 

laikotarpį buvo vis tiksliau reglamentuojamas. LR pilietybės dokumentai išduodami tik prisiekus, 

o 2005 m. pataisos (Žin., 2004, Nr. 180-6659) numatė jog ir piliečio teisės bei pareigos atsiranda 

po priesaikos. 

2002 m. LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 2002, Nr. 124-5656) itin detaliai reglamentavimo 

priesaikos vykdymą, o 2011 m. redakcija (Žin., 2011, Nr. 50-2452) pakeitė šio nutarimo turinį 

palikdama tik priesaikos tvarkos aprašą. Tad galima teigti, jog priesaikos vykdymas, dėl jo vis 

detalesnio reglamentavimo, yra svarbi pilietybės įgijimo natūralizacijos tvarka, dalis. 

2009 m. įstatymo pakeitimai numatė, jog asmuo turi prisiekti per 1 m. nuo Prezidento dekreto. 

2011 m.  Pileitybės įstatymo 23 straipsnyje (Žin., 2010, Nr. 144-7361) numatyta, jog asmuo turi 

viešai prisiekti per 6 mėn. asmuo, kuris yra raštu pareiškęs savo valią atsisakyti turimos kitos 

valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta ar grąžinta LR pilietybė, turi prisiekti per 2 m. nuo 

Prezidento dekreto dėl pilietybės suteikimo. 

Apibendrinant natūralizacijos reikalavimus Lietuvoje pirmiausiai paminėtinas jų griežtumas bei 

statiškumas (teisinis reglamentavimas nesikeitė visą analizuojamą laikotarpį), o natūralizacija LR 

piliečio sutuoktiniui buvusi liberali bendrame politikos kontekste, taip pat griežtėjo. Šiuo būdu 

įgyjant LR pilietybę asmuo turi atitikti Pilietybės įstatyme numatytas sąlygas, dėl kurių pilietybė 

negali būti teikiama, taip pat vertinant pragyvenimo laikotarpį pažymėtina, o nuolatinio gyvenimo 

reikalavimas įgyvendinimą nusakančiuose teisės aktuose reglamentuotas jau 1993 m., bet įstatyme 

tik 2004 m.  

 

Pilietybės suteikimas išimties tvarka 
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Nors pilietybės suteikimas išimties tvarka yra tiesiogiai susijęs su šio tyrimo tiksline grupe, vis 

tik yra išimtinis atvejis, tačiau trumpai pristatyti šias nuostatas naudinga siekiant identifikuoti  

pilietybės politikos tendencijas bei kryptis. Šis reglamentavimas iš esmės per analizuojamą 

laikotarpį keitėsi, t.y. griežtėjo reglamentuojant nuopelnų LR apibrėžimą. 

1991 Pilietybės įstatymo 16 straipsnyje (Žin., 1991, Nr. 36-977) nurodyta: 

užsienio  valstybių   piliečiams,  turintiems  ypatingų  nuopelnų Lietuvai, LR  pilietybė  gali  būti 

suteikta, netaikant  natūralizacijos sąlygų. Praplečiama ir konkrečiai nurodoma 1993 m. LR 

Vyriausybės nutarime.142 Šios nuostatos nebeįtraukiamos 1996 m. naujoje nutarimo redakcijoje 

(Žin., 1996, Nr. 31-771), o kadangi įstatymiškai nebuvo reglamentuotos, lieka nebeapibrėžti 

konkretūs nuopelnai iki 2004 m. Pilietybės įstatymo pakeitimo (Žin., 2004, Nr. 180-6659) ir tampa 

daug abstraktesnės.143 

2005 m. įstatymo pataisos (Žin., 2006, Nr. 81-3186) įtraukė papildomas nuostatas: 

„integravusiems į Lietuvos visuomenę“ bei apibrėžė kas laikytina nuopelnai LR. Taip pat nurodo, 

kad norint įgyti pilietybę išimties tvarka reikalinga pateikti prašymą su rekomendacijomis, kuriose 

nurodoma nusipelniusi Lietuvai veikla bei dokumentai, patvirtinantys asmens integravimąsi į 

Lietuvos visuomenę.144 O 2006 m. pataisa dar pridėjo papildomas sąlygas: „kai tai sietina su 

viešuoju interesu ar Lietuvos Respublikos vardo garsinimu atstovaujant Lietuvai“. Ši nuostata 

panaikinta nauja įstatymo redakcija (Žin., 2008, Nr. 83-3293).  

1995 m. pakeitimai (Žin., 1995, Nr. 86-1940) įtraukė punktą: „Lietuvos Respublikos  pilietybės 

suteikimas išimties tvarka savaime nesukelia teisinių pasekmių  pilietybę  įgijusio asmens šeimos 

nariams.“ 

Pilietybės suteikimas išimties tvarką ryškiai griežtėjo per visą analizuojamą laikotarpį, o 

griežčiausia sąlyga – integravimasis į Lietuvos visuomenę, kuri aptakiai apibrėžta 2011 m. 

įstatyme. 

 

Pilietybės neteikimo aplinkybės 

                                                           
142 Jog LR pilietybė išimties būdu gali būti suteikta užsienio valstybių piliečiams, kurie: aktyviai kovojo už Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimą; yra apdovanoti Sausio 13-osios medaliais; yra apdovanoti už nuopelnus kultūros, 

švietimo, mokslo ir kitose srityse. LR Vyriausybės nutarimo 7 straipsnis (Žin., 1993, Nr. 41-857). 
143 „Nuopelnais LR laikytina užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės veikla, kuria asmuo ypač reikšmingai 

prisideda prie LR valstybingumo stiprinimo, LR galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.“ 
144 Nuopelnais Lietuvos Respublikai laikytina užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės veikla, kuria asmuo 

ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybingumo stiprinimo, Lietuvos Respublikos galios ir jos 

autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.“ 
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Svarbu apžvelgti įstatymiškai reglamentuotas nuostatas, kokiais atvejais pilietybė gali būti 

neteikiama. Ši pozicija padeda identifikuoti pilietybės politikos griežtumą, todėl svarbu apibrėžti, 

kokioms sąlygoms esant asmuo negali tapti LR piliečiu (21 Priedas).  

Sąlygos, dėl kurių LR pilietybė negali būti teikiama apibrėžiamos nuo 1989 m. įstatymo, yra 

plačios ir griežtėjo. Visą analizuojamą  laikotarpį galiojo nuostatos, jog padarė nusikaltimus 

žmoniškumui (išplėstos smulkiau), dalyvavo nusikalstamoje veikloje prieš LR (svarbu dėl 

istorinių nepriklausomybės kojos įvykių). Pastarosios dvi nuostatos 2005 m. Pilietybės įstatymo 

pakeitimu (Žin., 2004, Nr. 180-6659) griežtėjo, įtraukiant nuostatą jog asmuo rengėsi, kėsinosi, ne 

tik padarė minėtus nusikaltimus. Iki 2003 m. galiojo nuostatos, jog pilietybė neteikiama 

chroniškiems narkomanams, alkoholikams, sergantiems infekcinėmis ligomis. 

Svarbu apibrėžti nuostatą, kokių kitų nusikaltimų nebuvimas yra įtraukiamas į reikalavimus 

įgyjant LR pilietybę. Šiuo atveju LR įstatymai yra griežti, numatant jog asmuo negali būti baustas 

už sunkų tyčinį nusikaltimą laisvės atėmimo bausme, 2003m. nuostatos ypatingai griežtinamos: 

už kurį baudžiamąją atsakomybę nustato ir LR įstatymai, arba buvo Lietuvoje bausti už tyčinį 

nusikaltimą, už kurį numatoma laisvės atėmimo bausmė. 2011 m. šios nuostatos liberalizuojamos 

tikslinant „labai sunkaus nusikaltimo“ padarymas užsienio valstybėje arba Lietuvoje. 

Nuo 2005 m. taip pat įtraukiam nuostata, jog LR pilietybė neteikiama jei įstatymų nustatyta 

tvarka neturi teisės gauti leidimo gyventi LR (8 Priedas), tai sugriežtina pilietybės neteikimo 

nuostatas, kita vertus neįgijus leidimo nuolat, negalima ir natūralizuotis.  

 

Pilietybės netekimo aplinkybės 

 

Pilietybės netekimas atsižvelgiant į šio tyrimo tikslinę grupę bei šio poskyrio tikslą yra svarbus 

vienu aspektu: pilietybės atėmimas ją įgijus natūralizacijos būdu. Lietuvos atveju jis yra 

reglamentuojamas kaip pilietybės suteikimo akto pripažinimas negaliojančiu. Todėl svarbu 

identifikuoti kokios nuostatos taikomos pastarajam atvejui.  

Lietuvoje galioja L09 pilietybės netekimo modelis. Netekimas dėl kitų (kriminalinių) 

nusikaltimų įvykdymo (L08 modelis) atsiranda 2002 m.  Svarbus dar ir pilietybės netekimas vaikų 

atveju, jei jų tėvai netenka LR pilietybės, kuris trumpai bus aptartas (L11 modelis).  
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1991 m. Pilietybės įstatymo 23 straipsnyje (Žin., 1991, Nr. 36-977) nurodoma, jog LR pilietybės 

suteikimo aktas pripažįstamas  negaliojančiu,  jeigu  natūralizuotas  asmuo  arba optantas įgijo LR 

pilietybę pagal suklastotus dokumentus ar  kitokios  apgaulės būdu. Administravimą nusakančiame 

LR Vyriausybės nutarimo 14, 15 straipsniuose (Žin., 1990, Nr. 36-875) įtraukiama nuostata, jog 

galimi teikimai145 atimti LR pilietybę jei pateikiami dokumentai,  patvirtinantys,  kad  LR 

pilietybė  buvo  įgyta  suklastojus   dokumentus  arba  kitokios apgaulės būdu, 2002 m. įstatymo 

21 straipsnyje (Žin., 2002, Nr. 95-4087) nuostatos formuluojamos kaip „įgijo neteisėtai ar 

nepagrįstai“.  

2002 m. Pilietybės įstatymo 21 straipsnyje (Žin., 2002, Nr. 95-4087) atsiranda netekimas dėl 

kitų (t.y. ne L09 modelio) nusikaltimų įvykdymo: griežtinamos ir praplečiamos: teismui nustačius, 

kad jis iki pilietybės suteikimo ar po to padarė (nuo 2004 m. rengėsi ar kėsinosi) tarptautinius 

nusikaltimus,146 kai teismas nustato, jog konkretus asmuo po 1940 m. birželio 15 d. organizavo ar 

vykdė gyventojų trėmimus ar gyventojų naikinimą, slopino rezistencinį judėjimą Lietuvoje ar po 

1990 m. kovo 11 d. dalyvavo veiksmuose prieš LR nepriklausomybę. Tai prieštarauja pilietybės 

lygybės, nepriklausomai no jos įgijimo, principui. 

2011 m. Pilietybės įstatymo 24 straipsnyje (Žin., 2010, Nr. 144-7361) apibendrintai lieka 

nuostatos, dėl kurių LR pilietybė neteikiama bei jos netenkama, tai nuostatos lieka iš esmės lieka 

tos pačios, tik pridedama:  paaiškėjus, kad sprendimas dėl asmens LR pilietybės priimtas pažeidus 

šį ar kitus LR įstatymus. 

Tai svari nuostata, rodanti, jog piliečiai skirstomi pagal tai, kokiu būdu jie įgijo pilietybę, ir tai 

prieštarauja tame pačiame įstatyme išdėstytai nuostatai, jo „LR pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į 

jos įgijimo pagrindą.“(3 straipsnis). Ir gali būti atimta ją ne gimimu įgijusiems asmenims. 

Jeigu LR pilietybės netenka abu vaiko tėvai, pilietybę įgiję natūralizacijos tvarka,arba vienas iš 

tėvų, kai kitas nėra LR pilietis, vaikas iki 18 metų, kuris LR pilietybę įgijo ne gimdamas, jos 

netenka, išskyrus atvejus, kai vaikas liktų be pilietybės (28 straipsnis). Jei vaikas pilietybę įgijo 

gimdamas, tėvų pilietybės pokyčiai nėra apsprendžiantys. 

Analizuojamo laikotarpio pradžioje sprendimą priima LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 

Rajono, miesto  Taryba arba valdybos teikimu. 1993 m. nutarim 27 straipsnyje (Žin., 1993, Nr. 41-

                                                           
145 Teikimus  atimti  LR  pilietybę  gali pateikti  LR  ministerijos,   departamentai, rajonų, miestų  valdybos, vidaus 

reikalų ir prokuratūros organai, taip  pat   politinės  partijos,  visuomeninės  organizacijos  ir judėjimai jų  respublikinių 

organų asmenyje, LR atstovybė. 
146 Tokius kaip agresija, genocidas, nusikaltimai žmogiškumui, karo nusikaltimai, arba padarė nusikaltimų LR 
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857) nurodoma, jog tokius sprendimus priima LR Prezidentas VDR ir URM teikimu po Pilietybės 

komisijos svarstymo (t.y. dekretas dėl LR pilietybės suteikimo akto pripažinimo negaliojančiu). 

2005 m. pakeitimai (Žin., 2004, Nr. 180-6659) numatė jog pilietybės aktą pripažįsta negaliojančiu 

teismas. Iki tol nebuvo nurodyta, tai reiškia, jog pilietybės netekimas šiuo atveju tampa skaidriau 

reglamentuojamas, nes reikalingi teisiniai įrodymai. Vyriausybės nutarime 68 straipsnyje (Žin., 

2006, Nr. 36-1290) nurodoma, jog pilietybės akto pripažinimas negaliojančiu įgijus ją pateikus 

suklastotus dokumentus (L09 modelis) sprendžiamas Migracijos tarnyboms pateikus tai įrodančią 

išvadą, o sprendimą priima vidaus reikalų ministras ar jo įgaliota institucija pagal Pilietybės reikalų 

komisijos rekomendacinio pobūdžio išvadą. 

Iš esmės pilietybės akto pripažinimas negaliojančiu griežtėjo, praplečiant nusikaltimų 

žmoniškumui apibrėžimą bei veiklą prieš LR nepriklausomybę. Svarbu pažymėti, jog nėra 

numatyta termino kada pilietybės suteikimas gali būti peržiūrimas, t.y. nėra senaties termino, o tai 

reiškia, jog iš asmens, kuris ne gimimu įgijo pilietybę, ji bet kada gali būti atimta. Teigiamai 

vertintina 2005 m. pristatyta nuostata, jog asmens kaltumą turi įrodyti teismas. Kita vertus nėra 

numatyta procedūrų ir sąlygų, kada, kaip ir kokiais pagrindais gali būti peržiūrimas pilietybės 

suteikimas. 

 

Administravimas 

 

Kaip pažymima pirmoje ataskaitos dalyje, labai svarbu ne tik teisinių nuostatų griežtumas ar 

liberalumas, tačiau  kaip jos praktikoje yra taikomos, kokia infrastruktūra sukurta ir išplėtota, 

kokios institucijos ar pareigūnai priima sprendimą bei šių sprendimų apskundimo galimybė. Nors 

tiksliam šių nuostatų identifikavimui reikalingas gilesnis empirinis tyrimas, tačiau teisinių 

nuostatų analizė šiuo atveju leis apibrėžti teorinį šių administracinių procedūrų vykdymą bei 

limitacijas.  

Prašymai suteikti, grąžinti, atimti  ir atsisakyti Lietuvos 

TSR  pilietybės  paduodami  Lietuvos  TSR 

Aukščiausiosios  Tarybos   Prezidiumui  per  rajono,  miesto Liaudies deputatų tarybą (Pilietybės 

įstatymo 27 straipsnis (Žin., 

1989)).  Lietuvos  TSR   pilietybės   klausimams   preliminariai     svarstyti  sudaroma  Lietuvos  

TSR  Aukščiausiosios  Tarybos Prezidiumo pilietybės komisija, kurios teikimu po svarstymų 
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Aukščiausioji Taryba priima sprendimą. Ši tvarka išliko iki 1993 m., kai Pilietybės įstatymo (Žin., 

1993, Nr. 32-733) pataisos numatė jog LR pilietybės klausimus svarsto pilietybės reikalų komisija, 

sudaryta LR Prezidento. Visus pilietybės suteikimo, jos atsisakymo, grąžinimo, 

pilietybės  netekimo, taip pat akto dėl pilietybės suteikimo pripažinimo negaliojančiu, klausimus 

sprendžia  LR Prezidentas  ir dėl  to  leidžia dekretus. Vietos savivaldos vykdomoji institucija 

išnagrinėja asmens prašymą suteikti LR  pilietybę ir šį prašymą kartu su  pridėtais prie  jo 

dokumentais  bei nurodytąja išvada siunčia Respublikos  Prezidentui (LR Vyriausybės nutarimo 7 

straipsnis (Žin., 1996, Nr. 31-771)). Nuo 1991 m. pagal Pilietybės įstatymo 32 straipsnį (Žin., 

1991, Nr. 36-977) vaikų pilietybės klausimus sprendžia LR Vidaus reikalų ministerija. 

2002 m. Pilietybės įstatymo 26 straipsnis (Žin., 2002, Nr. 95-4087) teigia: Respublikos 

Prezidentas nagrinėja prašymus suteikti, atsisakyti ar grąžinti LR pilietybę. Pilietybės Komisija 

teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus patenkinti prašymus dėl LR pilietybės, o atsisakius 

rekomenduoti suteikti pilietybę, pareiškėjui pranešami atsisakymo motyvus. 2009 m. LR 

Vyriausybės nutarimo pakeitimo 43 straipsnyje (Žin., 2009, Nr. 60-2355) nurodoma, jog Pilietybės 

įstatyme nurodytais atvejais ir kitais atvejais, kai nėra pakankamai dokumentų LR pilietybės 

klausimui spręsti, šis klausimas gali būti svarstomas LR Vyriausybės sudarytoje Komisijoje LR 

pilietybės klausimams nagrinėti. Ši komisija teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą. 

Išimties tvarka pilietybę suteikdavo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos  Prezidiumas (iki 

1990m. TSR pilietybę) (Pilietybės įstatymo 7 straipsnis (Žin., 1989).  Nuo 1991 m. prašymus 

nagrinėja deputatų  komisija, kurią sudaro Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, o komisija 

sprendimą turi priimti vienbalsiai (Pilietybės įstatymo 30 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 36-977).  Nuo 

1993 m. įstatymo pakeitimas (Žin., 1993, Nr. 32-733) numato, jog pilietybę išimties tvarka teikia 

LR Prezidentas. 

Paskutinis Pilietybės įstatymas 29 straipsnyje (Žin., 2010, Nr. 144-7361) susistemino ir 

apibendrino institucijų funkcijas: LR pilietybės dokumentus rengia, pilietybės klausimus pagal 

jiems nustatytą kompetenciją nagrinėja ir sprendžia:1) Respublikos Prezidentas;147 2) Pilietybės 

reikalų komisija;148 3) vidaus reikalų ministras; 4) LR Vyriausybės įgaliota institucija; 5) Vilniaus 

apygardos administracinis teismas. 

                                                           
147 1) Suteikia Lietuvos Respublikos pilietybę natūralizacijos tvarka; 2) suteikia LR pilietybę supaprastinta tvarka; 3) 

suteikia LR pilietybę išimties tvarka; 4) grąžina LR pilietybę. 
148 Pilietybės reikalų komisija yra Respublikos Prezidento patariamoji institucija, padedanti jam spręsti pilietybės 

klausimus. Jos siūlymai Respublikos Prezidento nesaisto. 
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Prezidentas priima sprendimus dėl pilietybės suteikimo natūralizacijos ir išimties tvarka, 

Pilietybės komisijos siūlymu, kuris yra rekomendacinio pobūdžio. Vidaus reikalų ministras priima 

sprendimus dėl pilietybės atkūrimo, netekimo, atsisakymo, dėl vaikų pilietybės, bei vykdo kitas 

administracines funkcijas. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas vidaus reikalų ministro prašymu sprendžia dėl LR 

pilietybės netekimo paaiškėjus, kad asmuo įgijo LR pilietybę pateikęs suklastotus dokumentus ar 

kitokiu apgaulės būdu, taip pat paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių LR pilietybė negalėjo būti 

suteikta, atkurta ar grąžinta, arba paaiškėjus, kad sprendimas dėl asmens LR pilietybės priimtas 

pažeidžiant įstatymus. 

Pakartotiniai prašymai priimami nagrinėti po 1 m. nuo ankstesnio sprendimo priėmimo 

(Pilietybės įstatymo 23 straipsnis (Žin., 1991, Nr. 36-977). 2011 m. įstatymo 7 straipsnyje (Žin., 

2010, Nr. 144-7361) pakeitimai: išskyrus atvejus, kai prašymas paduodamas kitu šiame įstatyme 

nustatytu LR pilietybės įgijimo pagrindu arba pateikiami nauji dokumentai, patvirtinantys 

ankstesnio prašymo pagrįstumą. 

Prašymus gauti pilietybę asmenys gali paduoti Lietuvoje ir užsienyje (LR diplomatinėse ir 

konsulinėse atstovybėse; natūralizacijos tvarka – LR Prezidentui per įgaliotą instituciją –  per 

asmens gyvenamosios vietos migracijos tarnybą (LR Vyriausybės nutarimo 12 straipsnis (Žin., 

2006, Nr. 36-1290)). 1993 m. LR Vyriausybės nutarimo 11 straipsnyje (Žin., 1993, Nr. 41-857) 

apibrėžtas nagrinėjimo terminas – asmenų,  gyvenančių  LR ,  prašymai pilietybės klausimais  turi 

būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 6 mėn. 2002 m. LR Vyriausybės nutarimo 63 straipsnis (Žin., 

2002, Nr. 124-5656) šį terminą sutrumpino iki 3 mėn. (asmenų, gyvenančių LR, o, gyvenančių 

užsienyje, – ne vėliau kaip per 6 mėnesius), o 2006 m. nutarimo 73 straipsniu (Žin., 2006, Nr. 36-

1290) vėl prailgintas atitinkamai per 6 mėn. šalyje gyvenančių, gyvenančių užsienyje ne vėliau 

kaip per 1 m. 

Pati pilietybės suteikimo akto pripažinimo negaliojančiu ir vaikų pilietybės suteikimo procedūra 

iš esmės nesikeitė per visą analizuojamą laikotarpį. Apibendrinant administravimo procedūrą 

siekiant įgyti LR pilietybę natūralizacijos tvarka pirmiausia pažymėtina nuostata, jog tokį 

sprendimą priima LR Prezidentas, po Pilietybės reikalų komisijos siūlymo ir vykdančių institucijų 

dokumentų pristatymo – o tai rodo šio klausimo svarumą, t.y. sprendimas priimamas atsižvelgiant 

į kiekvieną atvejį atskirai vienos iš trijų svarbiausių valstybės valdymo institucijų. Svarbu 

pažymėti, jog net atitikus visas sąlygas sprendimas gali būti atmetamas, nes LR pilietybės 
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natūralizacijos tvarka teikiama atsižvelgiant į valstybės interesus (Pilietybės įstatymo 18 straipsnis 

(Žin., 2010, Nr. 144-7361)). 

Nagrinėjimo terminai, atsižvelgiant į bendrą praktiką ES nėra ilgi, svarbu jog apibrėžtas 

maksimalus nagrinėjimo laikotarpis, t.y. teisiškai negalimas proceso vilkinimas. Tačiau labai 

svarbus momentas yra teisės apskųsti šiuos sprendimus neturėjimas. Jei LR Prezidentas 

nusprendžia nesuteikti LR Pilietybės natūralizacijos būdu ar pilietybės suteikimo aktas 

pripažįstamas negaliojančiu, įstatymas nenumato apskundimo ar apeliacijos pateikimo galimybės. 

 

Apibendrinimas 

 

Svarbu pabrėžti, jog sąvokos, susijusios su pilietybės politika, apibrėžtos tik 2011m. Pilietybės 

įstatyme (16 Priedas), iki tol galioję įstatymai ypatingai aiškiai reglamentavo piliečio apibrėžimą 

(tai vertintina kaip besiformuojančios pilietybės politikos indikatorius, apibrėžiant kas yra laikoma 

LR piliečiu), o likusias sąvokas, tokias kaip natūralizacija, pilietybės suteikimas ir kt. paliekant 

neapibrėžtas.  

Pagrindiniai pilietybės politikos pokyčiai buvo susiję su istoriniais procesais: apibrėžtis kas yra 

piliečiai plečiant ir siaurinant etninių lietuvių priėjimą prie pilietybės bei debatai dėl dvigubos 

pilietybės suteikimo šiai grupei. Įstatymų pakeitimai analizuojamą laikotarpį susiję su projekto 

tiksline grupe yra griežtėjantys (1) natūralizacija šeimos susijungimo pagrindu nuo 1 m. iki 7 m. 

ilginant pragyvenimo laikotarpį; 2) pilietybės akto suteikimo pripažinimas negaliojančiu praplėtė 

aplinkybes ir padarytus nusikaltimus, tačiau pakeitimas jog sprendimą priima teismas vertintinas 

kaip teigiamas; 3) pilietybės suteikimas išimties tvarka papildytas plečiant reikalavimus; arba 

nesikeičiantys 1) pačios natūralizacijos sąlygos, tačiau šių sąlygų reglamentavimas ir 

įgyvendinimas nors ir griežtėjo, kita vertus tapo aiškiau  reglamentuotas  paliekant  mažiau vietos 

interpretacijoms; 2) pilietybės perdavimas vaikams tėvams įgijus LR pilietybę. Prie liberalių 

nuostatų galima priskirti dvigubos pilietybės draudimo išimtį pilietybę įgyjant pabėgėlio statusą 

turintiems asmenims. 

Administraciniu požiūriu teigiamai vertintina, jog numatyti pilietybės suteikimo nagrinėjimo 

terminai (negalimas proceso vilkinimas). Kita vertus, įstatymai numato jog pilietybę suteikiant 

natūralizacijos tvarka sprendimai priimami atsižvelgiant į valstybės interesą (tai reiškia, jog net 

atitinant sąlygas galimas neigiamas sprendimas). Tai, jog pilietybę natūralizacijos tvarka priima 
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LR Prezidentas rodo šio pilietybės modelio teikimo svarbą valstybėje. Taip pat įstatymuose 

pateiktos nuostatos prieštarauja viena kitai ir pilietybės lygybės principui: įstatyme nurodoma, jog 

pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į jos įgijimo pagrindą tačiau 1) pilietybę praranda vaikai įgiję ją 

ne gimimu (jei netaptų bepiliečiais) jei jų tėvai praranda LR pilietybę; 2) pilietybės akto suteikimas 

gali būti pripažįstamas negaliojančiu jei įrodoma jog įgytas apgaule (t.y. natūralizacijos pagrindu 

pilietybė gali būti atimta, piešingai nei gimimu įgyta (išskyrus labai išimtinius atvejus).  
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3.  DUOMENŲ SURINKIMAS APIE LIETUVOJE GYVENANČIUS TŠP IR LR PILIETYBĖS 

ĮGIJIMĄ NATŪRALIZACIJOS TVARKA 1991–2012 M. 

 

Statistinių duomenų apibendrinimas ir analizė svarbūs ne tik siekiant identifikuoti imigracijos 

srautus ir mastus, imigrantų socialines ir demografines charakteristikas, tačiau koreliuojant 

imigracijos struktūrą ir politikos reglamentavimą galima vertinti tiek vykdomos politikos 

efektyvumą (t.y. deklaruotų nuostatų veikimą praktikoje), tiek šios politikos tikslingumą. 

Imigracijos struktūros ir kaitos dinamikos analizė yra svarus veiksnys formuojant imigracijos 

politiką, o esant ilgalaikei šios srities politikai – veiksnys apie (ne)pasiektus tikslus.  

Šio skyriaus tikslas – surinkti ir  išanalizuoti imigracijos ir pilietybės teikimo natūralizacijos 

tvarka statistinius duomenis. Formuluojami šie uždaviniai tikslui pasiekti: 1) statistinių migracijos 

duomenų rinkimo metodikos aprašymas; 2) Į Lietuvą atvykstančių ir gyvenančių TŠP statistinių 

duomenų analizė 1991–2012 m. 3) Statistinių duomenų LR pilietybės įgijimo natūralizacijos 

tvarka nuo 1991–2012 m.  analizė. 

Prieš pradedant detalią statistinių duomenų  analizę svarbu apibrėžti šių duomenų rinkimo 

metodiką ir ypatingai nustatyti šių duomenų patikimumą bei išskirti probleminius aspektus. 

Renkant, kaupiant ir analizuojant statistinius migracijos duomenis vienas svarbiausių atskaitos 

taškų yra objekto, t.y. imigranto, apibrėžimas – kurie atvykstantys ir kokiomis aplinkybėmis yra 

įtraukiami į migracijos srautus. Nuo to priklauso skaitlinė migracijos raiška, kuri ypatingai svarbi 

identifikuojant imigracijos mastus. Taip pat reikalinga duomenų rinkimo šaltiniai – kokie 

mechanizmai pasirenkami apskaitai vesti, jog identifikuoti esamą imigrantų skaičių ir naujai 

atvykstančius srautus. Pagrindinis probleminis aspektas šiuo atveju  yra ne tik šaltiniai (į duomenų 

rinkimo ir pateikimo procesą įtraukiamos įvairios institucijos), tačiau gautų duomenų 

operalizavimas. Todėl pirmajame poskyryje pateikiama migracijos statistinių duomenų rinkimo 

metodika Lietuvoje.  

Antroje dalyje imigracijos srautų analizė atliekama skirstant į du lygmenis: 1. laikotarpį a) 1991–

1998 m.; b) 1999–2003 m.; c) 2004–2012 m.); 2. imigracijos struktūrą ir sociodemografinę 

imigrantų charakteristiką: a) imigracijos srautai ir mastai; b) leidimų laikinai ir nuolat gyventi 

išdavimas / netekimas; c) atvykimo teisinis pagrindas; d)  imigracija pagal kilmės šalį / pilietybę; 

e) amžių; f) lytį; Statistinės analizės laikotarpiai buvo pasirinkti atsižvelgiant į 2.1 Skyriuje 

išskirtus imigracijos politikos etapus. Trečiojoje dalyje atliekama išskiriant šiuos kriterijus: a) 

natūralizuotų TŠP skaičių; b) kilmės valstybę / buvusią pilietybę; Pilietybės įgijimo natūralizacijos 

tvarka mastai yra vienas iš vykdomos pilietybės politikos griežtumo indikatorių, o kartu su  
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pilietybę įgijusių asmenų kilmės ar turėtos pilietybės identifikavimu koreliuojant su imigracijos 

struktūros palyginimu yra vertingi duomenys analizuojant integracijos politikos tikslus ir jų 

įgyvendinimą.  
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3.1. STATISTINIŲ MIGRACIJOS DUOMENŲ RINKIMO METODIKA 

 

Statistinių duomenų apie vykstančius tarptautinius migracijos procesus rinkimas ir analizė yra 

svarbus veiksnys siekiant analizuoti migracijos reiškinį, jo įtaką valstybei, visuomenei bei pačioms 

imigrantų bendruomenėms. Migracijos studijoje statistinius duomenis pateikia demografijos 

tyrimai, kurie analizuoja žmonių populiaciją per jos dydį, struktūrą ir pokyčius, pasitelkiant tris 

pagrindinius kintamuosius: gimstamumą, mirtingumą ir migraciją (Teitelbaum 2008: 51). 

Analizuoti imigracijos procesus yra sudėtinga, kadangi, kaip pamatysime, identifikuoti tikslų į 

šalį atvykstančių ar išvykstančių migrantų skaičių yra neįmanoma dėl skirtingų priežasčių: (1) 

įvairūs imigrantų tipai (darbo migrantai, migrantai atvykstantys pagal šeimos susijungimą, 

pabėgėliai, užsieniečiai, atvykstantys studijuoti, kelti kvalifikaciją, kt.), kurie atvyksta skirtingam 

laikotarpiui ir skirtingais pagrindais, taip pat (2) iš šalies išvykstantys imigrantai, kurių išvykimas 

nėra fiksuojamas. Reikia pabrėžti, kad ne visi užsieniečiai (laiku) išvyksta iš šalies: vieni lieka 

pasibaigus vizos galiojimui, kiti – darbo leidimui ar leidimui gyventi, kt. Tokiu būdu atsiranda 

nelegalios migracijos, nelegalaus darbo ir migrantų išnaudojimo reiškiniai. 

Duomenų apie migracijos statistinių duomenų rinkimo metodika iki 2004 m. rasti nepavyko. 

Viena vertus tai sietina su nuoseklios imigracijos politikos trūkumu, kita vertus su mažais 

imigracijos mastais ir neaktualumu politinėje dienotvarkėje. Šiuo laikotarpiu nėra pateikiama ir 

sistemingas imigracijos statistinių duomenų sklaida, todėl statistiniai duomenys rinkti remiantis 

antriniais šaltiniais. 

Situacija pasikeitė Lietuvai įstojus į ES. Kaip šios sąjungos narė Lietuva prisiėmė ir 

įsipareigojimus renkant imigracijos statistinius duomenis. Siekiant kokybiškos ir tarptautiniu 

mastu palyginamos statistinės informacijos buvo priimtas  Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas ((EC) No 862/2007),  kuriuo buvo nustatyta vienoda Europos Bendrijos migracijos ir 

tarptautinės apsaugos statistikos rengimo sistema. Pasiūlymus suvienodinti statistinių duomenų 

rinkimo metodikas teikė ir Europos Bendrijų statistikos tarnyba „Eurostat“. Tarptautinės 

migracijos sąvokos, naudojamos „Eurostat“, remiasi JTO rekomendacijomis dėl Tarptautinės 

migracijos statistikos (Recommendations on Statistics of International Migration. Department of 

Economic and Social Affairs, 1998). 

Pirmoji statistinių migracijos duomenų rinkimo metodika priimta Statistikos departamento 2005 

m. (Lietuvos Statistikos Departamentas, 2005), buvo pakeista 2008 m. (Lietuvos Statistikos 

Departamentas, 2008) remiantis ES rekomendacijomis. Nauja Gyventojų tarptautinės migracijos 

statistinio tyrimo metodika priimta 2010 m. (Lietuvos Statistikos Departamentas, 2010), kuri yra 
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pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis duomenų apie tarptautinę migraciją rinkimo metodus 

ir apibūdinantis pagrindines sąvokas, statistinių duomenų šaltinius, jų gavimo, apdorojimo būdus 

ir statistinės informacijos pateikimą. Apibendrinant šias metodikas, pastebimas jų tikslinimas ir 

išsamesnis duomenų rinkimo reglamentavimas, įtraukiant tikslesnius kriterijus, metodus, 

įtraukiant papildomas institucijas. 

Lietuvos Statistikos departamentas yra pagrindinė institucija, renkanti ir publikuojanti 

statistinius duomenis susijusius su tarptautine gyventojų migracija. Kaip pažymima 2008 m. 

metodikoje iki 2004 m. statistinės apskaitos talonus (atvykimo į LR) Statistikos departamentas 

gaudavo iš teritorinių policijos įstaigų, skyrių, poskyrių, grupių ir pasų poskyrių.  Nuo 2004 m šie 

duomenys renkami remiantis Gyventojų registro tarnybos ir Migracijos departamento 

duomenimis.  Nuo 2006 m. statistinei informacijai apie migrantus rengti papildomai  naudojami 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SODRA) duomenų bazės ir Statistinio 

ūkio subjektų registro duomenimis, o nuo 2010 m., ir Užsieniečių registro duomenimis149. Darbo 

leidimų statistika renkama Lietuvoje darbo biržos.  

Metinė statistinė informacija apie imigrantų ir emigrantų skaičių ir sudėtį rengiama pagal: Lytį; 

Amžių; Pilietybę;Gimimo valstybę; Buvusią ar būsimą gyvenamąją vietą (valstybę); Santuokinę 

padėtį; Apskritis;Savivaldybes (Lietuvos Statistikos Departamentas, 2010: 14 straipsnis). 2008 m. 

metodiniame dokumente nebuvo tik klasifikatoriaus pagal gimimo valstybę.  

Sąvokų apibrėžimai yra svarbus indikatorius, parodantys lyginimo tarp skirtingų šalių galimybę 

bei valstybės parengtos metodikos atitikimą ES rekomendacijoms (kas yra taip pat svarbu siekiant 

palyginimo tarp skirtingų ES valstybių narių). Kadangi tikslinė grupė yra  TŠP, tikslinga apibūdinti 

šią sąvoką (4 priedas). Lietuvoje įstatymai reglamentuojantys užsieniečių teisinę padėtį, šio 

termino neapibrėžia. Tuo tarpu Europos Komisijos terminų žodynėlis150 ir Parlamento bei 

Komisijos direktyva (No 862/2007) TŠP apibūdina kaip asmenį, kuris nėra Sąjungos pilietis, 

legaliai gyvenantis vienoje iš ES valstybių narių ir turintis teisę laisvai keliauti po ES. 

Eurostat migrantą apibrėžia kaip ilgalaikį migrantą, t.y. asmenį, kuris įsikuria tikslo šalyje 

ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Europos Parlamento reglamente151 taip pat nustatyta, kad 

imigracija yra veiksmas, kuriuo asmuo įsikuria kitos ES valstybės narės ar trečiosios šalies 

teritorijoje ne mažesniam nei 12 mėn. laikotarpiui;  Gyventojų tarptautinės migracijos statistinio 

                                                           
149 Statistinei informacijai apie ES narių piliečių migraciją 
150 Europos Komisijos terminų žodynėlis http://ec.europa.eu/justice_home/glossary/wai/glossary_t_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/glossary/wai/glossary_t_en.htm
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tyrimo metodika: imigrantas apibrėžiamas asmuo, reziduojantis šalyje ilgiau nei 12 mėn. 2005 m. 

metodikoje šis laikotarpis buvo 6 mėn.152 153  

Apibendrinant aukščiau pateiktas sąvokas svarbu akcentuoti tai, kad į TŠP sąvoka patenka ir 

migranto, ir darbo migranto, ir užsieniečio, gyvenančio su įvairiais leidimais šalyje bei 

atvykstančiais skirtingais pagrindais, apibrėžimai, todėl identifikuoti tikslų TŠP skaičių yra 

sudėtinga.  

  

                                                           
152 „Imigrantas – asmuo, atvykęs iš kitos šalies ir ketinantis apsigyventi Lietuvos Respublikoje nuolat ar ilgesniam 

negu 6 mėn. laikotarpiui (įskaitant užsienietį, turintį laikiną leidimą gyventi vieneriems metams ar ilgesniam 

laikotarpiui)“ Lietuvos Statistikos Departamentas (2005). 
153 Nors 2008 m. Metodikoje rašoma: Nuo 2001 m. remiantis Jungtinių Tautų 1998 m. rekomendacijomis gyventojų 

tarptautinės migracijos statistikai rengti, į imigrantų skaičių įskaitomi ir užsieniečiai, atvykę į LR vieniems metams 

arba ilgesniam laikotarpiui.  



98 
 

3.2 IMIGRACIJOS SRAUTŲ IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ LIETUVOJE 1991 – 2012 M. 

 

Migracijos statistinių duomenų  rinkimas ankstyvuoju analizės periodu yra sudėtingas dėl šių 

duomenų trūkumo, o vėlyvuoju periodu dėl neatitikimų statistinių duomenų rinkimo metodikoje 

ir praktikoje. Nuo 2004 m. analizuojant imigracijos srautus atsižvelgiant į šio projekto tikslinę 

grupę – TŠP – pažymėtina, jog nei Migracijos metraščiai, nei Demografijos metraščiai, nei 

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija nediferencijuoja srautų išskirdami TŠP grupę. Todėl 

šioje analizėje sisteminant imigracijos statistiką TŠP grupė bendruose imigracijos srautuose 

išskiriama iš bendro imigracijos srauto išskaičiuojant ES ir ELPA valstybių narių piliečius bei 

asmenis be pilietybės. Pastaroji grupė yra įtraukiama į LLG ir LNG statistinę analizę, tačiau ne į 

TŠP imigracijos srautus. Taip pat pažymėtina, jog visa statistinė analizė iki 2004 m. atliekama 

neišskiriant TŠP kaip atskiros grupės dėl to, jog Lietuvoje ši tikslinė grupė atsirado tik įstojus į ES 

(iki 2004 balandžio 29 d. į bendrus imigracijos srautus ir LLG, LNG įtraukiami ir ES ir ELPA 

valstybių narių piliečiai).  

Lietuva per sovietinės okupacijos metus išliko gana homogeniška valstybė, lyginant su Baltijos 

šalimis (23 Priedas). Taip pat ir nulinis pilietybės variantas įtakojo situaciją, jog užsieniečiai 

Lietuvoje sudaro tik apie 1proc. šalies gyventojų (22 Priedas).  

 

Imigracijos srautai  

 

Lietuva, atgavus nepriklausomybę, nebuvo imigracijos tikslo valstybė, o imigracijos politika – 

politinės dienotvarkės prioritetas. Maži imigracijos mastai bei tuometinė politinė situacija 

suponavo ne tik fragmentuotą ir nenuoseklų teisinį reguliavimą, tačiau ir tam tikrą imigracijos 

struktūrą: Lietuva buvo tranzitinė valstybė (dėl savo geografinės padėties), o pagrindinis atvykimo 

į šalį tikslas buvo šeimos susijungimas (dėl teisinio reglamentavimo tai buvo praktiškai vienintelis 

leidimų gyventi pagrindas iki 1999 m.).  

Migracijos procesai analizuojamo laikotarpio pradžioje buvo apspręsti politinės transformacijos, 

kuomet pasikeitusios valstybių lėmė ir migracijos srautus. Kaip matyti 24  Priede pirmaisiais 

nepriklausomybės metais (1990 – 1992m.) dideli imigracijos mastai buvo nulemti būtent politinės 

santvarkos pasikeitimo, o vėliau šie srautai stabilizavosi ir išliko maži, kol pradėjo intensyvėti 

Lietuvai įstojus į ES ir ypatingai ekonominio pakilimo laikotarpiu. Ekonomikos sąstingis tikėtina 

paveikė ir mažėjančius imigracijos srautus 2009 m., o dabartinė situacija vėl rodo augimą.  
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Pirmojo etapo imigracijos srautų dinamika matyti 25 Priede. Pažymėtina, jog lyginant šiuos 

srautus su 24 Priede pateiktais srautais (remiantis Stankūnienė (2004)) yra neatitikimai, t.y. 

pastarojo šaltinio duomenimis imigracija yra didesnė. Galima daryti prielaidą, jog į šiuos srautus 

yra įtraukiami ir LR piliečiai (to paties leidinio statistinė analizė pateikia Imigracijos srautų analizę 

pagal atvykimo šalį, bet ne pagal imigrantų pilietybę), bet to, jie viršijo numatytą imigracijos kvotą 

(5 Priedas). Taigi, imigracijos duomenys remiantis LR Vyriausybės aiškinamaisiais raštais 

(25Priedas) rodo stabiliai mažą imigracijos mastą neviršijant imigracijos kvotos, kurie augo iki 

1995 m., o vėliau stipriai mažėjo.  

Antruoju analizuojamo laikotarpio etapu imigracijos srautai buvo stabilūs iki 2001 m., kuomet 

imigrantų skaičius išaugo tris kartus ir laikėsi iki 2004 m. Trečiuoju analizės laikotarpiu imigracija 

pasiekė savo piką per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją (nepaisant pirmųjų nepriklausomybės 

metų, tačiau tuomet migracijos procesai vyko dėl politinių transformacijų).  Net ekonominio 

nuosmukio laikotarpiu 2010 m. imigracijos srautai buvo didesni nei bet kuriais pirmojo ir antrojo 

laikotarpio metais. Tačiau nuo 2004 m. išskiriant TŠP ir užsieniečių grupes matyti, jog dauguma 

imigrantų – reemigruojantys LR piliečiai (26 Priedas).   

TŠP imigrantai sudaro didžiąją daugumą tarp imigruojančių užsieniečių, o jų imigracijos 

tendencijos atitinka bendro imigracijos srauto dinamikai, t.y. augimas iki 2008 m., vėliau 

nuosmukis ir vėl augimas nuo 2010 m. (26Priedas). Tačiau tikslesnė TŠP imigracijos struktūra 

geriau pasimatys analizuojant LLG išdavimą bei keitimą ir atvykimo pagrindus.  

 

Imigrantai pagal kilmės valstybę ir pilietybę 

 

Analizuojant pirmojo laikotarpio imigracijos struktūrą pagal atvykimo valstybę (27 Priedas) 

identifikuojamos pagrindinės imigrantus siunčiančios valstybės: Rusija, Baltarusija ir Ukraina, 

kurios išliko visą analizuojamą  laikotarpį. Iki 1999 m. absoliučią daugumą imigrantų sudarė 

atvykstantys iš Rusijos, o imigrantų iš Baltarusijos ir Ukrainos proporcinė išraiška bendrame 

imigracijos sraute augo.  

28 Priede pateikiami imigracijos srautai pagal kilmės šalis 1991 – 2002 m. (remiantis 

Stankūniene (2004)). Ir antruoju  laikotarpiu daugiausiai imigrantų atvysta iš Rusijos, Baltarusijos 

ir Ukrainos, kurie sudaro didžiąją daugumą visų imigrantų, nors su kiekvienais metais bendrame 

imigracijos sraute matomas šios grupės mažėjimas. Iš Azijos valstybių imigracija stabili visą 

laikotarpį buvo tik iš Izraelio, paskutiniaisiais metais ypatingai išaugo imigracija iš Kinijos ir 
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Libano (atitinkamai 2001 m. – 128; 103. 2002 m. 118; 97).  Absoliuti dauguma imigrantų iš Šiaurės 

ir Pietų Amerikos atvyko iš JAV.  

Nuo 2004 m. galima bendrame imigracijos sraute išskirti TŠP imigrantų grupes pagal pilietybę 

(viena vertus tai neidentifikuoja imigrantus siunčiančių valstybių, nes asmuo gali atvykti ne iš savo 

kilmės valstybės, tačiau tinkamiau identifikuoja tikslines TŠP grupes reziduojančias Lietuvoje).  

Kaip matyti 29 Priede 2004 -  2012 m. daugiausia imigrantų atvyksta iš Rusijos, Baltarusijos ir 

Ukrainos. Ekonominio pakilimo laikotarpiu ypatingai išaugo imigrantų iš Baltarusijos, pastebima 

imigracija iš Azijos (daugiausiai kinai ir turkai).  

Lyties ir migracijos aspektą Lietuvoje nagrinėjo Erenaite, Pilinkaitė Sotirovič (2012). TŠP 

imigracija pagal lytį nuo 2004 m. rodo didesnė dalis atvykusių yra vyrai, ypatingai skirtumas 

žymus ekonominio pakilimo laikotarpiu: 2008 m. vyrų imigravo beveik 4 kartus daugiau (30 

Priedas). Tai galima paaiškinti išaugusia darbo imigracija, kur absoliuti dauguma TŠP yra vyrai. 

Taip pat galima rasti paralelę tarp lyties ir pilietybės, pvz., 2008 m. iš 148 imigravusių Turkijos 

piliečių – visi buvo vyrai (absoliučiai didžioji dauguma visais metais buvo vyrai).  

Daugiausiai TŠP imigruoja 25-34 m. amžiaus, 35-44 m. taip pat tarp skaitlingiausių amžiaus 

grupių. 2006 m. net 12 kartų išaugo 15-24 m. amžiaus TŠP ir sekančiais metais išliko stabiliai 

aukšta, tuo tarpu migracija amžiaus grupėje iki 18 m. yra sumažėjusi (31 Priedas).  

Laikina imigracija įgyjant vizą nesuteikia TŠP teisių likti šalyje ir dirbti, tačiau naujas D vizos 

reglamentavimas suteikią teisę būti šalyje ir atlikti administracines procedūras LLG įgyti, taip pat 

trūkstamų profesijų darbo imigrantai su šia viza gali įgyti darbo leidimą jau esant Lietuvoje. 

Ilgalaikės vizos išdavimas itin išaugo nuo 2004m. (du kartus), 2005 m. 3 kartus. 2009 m. šių vizų 

sumažėjimas atitinka imigracijos tendencijas, o paskutiniais metais vėl rodomas augimas (32 

Priedas). 

 

LLG rodikliai 

 

Kaip minėta, užsieniečiai Lietuvoje sudaro apie 1poc. Visų šalies gyventojų. Didžioji dauguma 

šių užsieniečių turi LNG, tačiau tendencijos rodo laikinos imigracijos augimą, t.y. LLG turinčių 

užsieniečių didėjimą (33 Priedas). Išduotų ir pakeistų LLG ir LLN santykis visą laikotarpį buvo 

didesnis LLG atveju (tai galima paaiškinti, jog šie leidimai išduodami metams) (34 Priedas).  

LLG 2011–2012 m. įgijo/pasikeitė daugiau vyrų nei moterų (išskyrus nuo 65 m. amžiaus 

grupėje, kur moterims išduota nei tris kart daugiau LLG), LNG santykis beveik nesiskiria. LLG 
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daugiausiai įgijo/pasikeitė 35-44 metų amžiaus vyrai, tuo tarpu daugiausiai moterų – 25-34 m. 

amžiaus grupėje. Didžioji dalis LLG išduodama darbingo amžiaus TŠP (34A Priedas).  

LNG daugiausiai išduodama 45-54 m. amžiaus grupėje vyrams ir 35-44  m. moterims. Tačiau 

skaitlingiausia grupė, kaip ir LLG atveju yra darbingo amžiaus TŠP, nors LNG santykinai daugiau 

išduodama pensinio amžiaus TŠP (tai iliustruojam jog šie LNG turintys TŠP gyvena šalyje ilgą 

laiką).  

Analizuojant LLG gyventi svarbu išskirti ne tik bendrą išduotų leidimų skaičių, tačiau išduotus 

ir pratęstus leidimus. Pirmuoju atveju tai rodo naujus imigracijos srautus, antruoju – liekančius 

gyventi Lietuvoje užsieniečius. Priimtų prašymų ir (teigiamų) sprendimų skaičius gali rodyti 

prašymų nagrinėjimo griežtą tvarką. Kaip matyti 35 Priede, prašymų išduoti LLG skaičius augo 

nuo 1999 m. ir piką pasiekė 2008 m. (išaugo beveik 7 kartus), o nuo 2011 m. vėl pradėjo augti 

(sutampa su imigracijos tendencijomis). 2013 m. Migracijos departamento duomenimis pateikta 

6505 prašymai išduoti LLG ir 8443 prašymai pakeiti LLG. 

Yra skirtumas tarp priimtų sprendimų pakeisti/išduoti LLG ir išduotų/pakeistų LLG, ir skaitlinis 

skirtumas tarp šių yra žymus. Vienas iš galimų paaiškinimų, jog sprendimas priimamas vienais 

kalendoriniais metais, o įgyvendinamas – kitais. Priimtų sprendimų išduoti ir pakeisti LLG 

statistika pateikiama tik nuo 2008 m.: sprendimų išduoti LLG skaičius buvo didesnis tik 2008 m., 

o vėlesniais metais sprendimų pakeisti leidimus skaičius lyginant su išduoti buvo maždaug du kart 

didesnis. Tuo tarpu išduotų ir pakeistų LLG statistika rodo dar didesnius skirtumus: 2009 m. 

išduotų leidimų skaičius buvo mažesnis nei du kart, 2010 m. net 4 kart mažesnis, tik 2012 m. 

tendencijos pasikeitė ir išduotų bei pakeistų LLG skaičius beveik susilygino. 

Lyginant sprendimų išduoti ir pakeisti LLG bei išduotų ir pakeistų LLG statistiką pastebimas 

priešingų tendencijų skirtumas 2008 m. ir 2012 m.: pirmaisiais metais išduotų LLG skaičius 

dvigubai mažesnis nei pakeistų, sprendimų išduoti skaičius didesnis; 2012 m. išduotų ir pakeistų 

LLG skaičius beveik susilygino, tuo tarpu sprendimų išduoti buvo beveik dvigubai mažiau nei 

pakeisti.  

Tik nuo 2009 m. pateikiami panaikintų LLG skaičiai. Minėtais metais panaikinta daugiausiai – 

1308 LLG, vėliau šie skaičiai stabilizavosi ir nesiekė 500. Kita vertu lyginant su išduotais ir 

pakeistais leidimais tai gana žymi dalis leidimų: pvz. 2009 m. panaikinti leidimai sudarė apie 11 

proc. išduotų ir pakeistų LLG.  

 

Atvykimo pagrindai 

 



102 
 

Dauguma imigrantų atvyko būtent šeimos susijungimo pagrindu (ir įgijo LNG). Šia prielaidą 

patvirtina vieninteliai duomenys, pateikiami 1995 m. LR Vyriausybės aiškinamajame rašte Nr. 

1983  siūlant LR Seimui imigracijos kvotą: 1995 m. (iki 11 mėn.)  Daugiausia 

prašymų  leisti  atvykti  į  LR gauta  LR  piliečių  tėvams  -  277,  LR piliečių vaikams - 269, LR  

piliečių sutuoktiniams -  1075.  

Šias tendencijas patvirtina ir  36 Priedo duomenys, kai didžioji dalis imigrantų atvyko šeimos 

susijungimo pagrindu, o likę pagrindai susiję su politinėmis transformacijomis ir tapo 

nebeaktualūs pasibaigus perėjimo periodui. (1992 m. daugiau nei pusė užsieniečių atvyko gyventi 

į Lietuvą dėl pasirinktos gyvenamosios vietos, vėliau šis skaičius stipriai mažėjo, taip pat ir su 

gyvenamojo ploto įgijimo pagrindu). Tačiau iš šios lentelės lieka neaišku koks teisinis statusas šių 

imigrantų ir kiek iš jų yra etniniai lietuviai, kurie įgyvendino teisę į LR pilietybę. 

Laikinos imigracijos (reikalinga įgyti specialiąją vizą) dauguma imigrantų atvyko darbo 

pagrindu (60 proc.), ketvirtadalis – mokslo pagrindu (Sipavičienė ir Kanopienė, 1999). 

Nuo 1999 m. atvykimo pagrindus tinkamiausia identifikuoti remiantis leidimų laikinai gyventi 

išdavimo pagrindais. Migracijos metraščiai pateikia šią informaciją tik nuo 2001m. 37 Priede 

pateikiami sprendimai išduoti ir pakeisti LLG pagal atvykimo pagrindus: vyravusią šeimos 

susijungimo (tiek atvykstant pas LR pilietį, tiek pas užsienietį) imigracija ekonominio pakilimo 

laikotarpiu keičia darbo imigracija (2008 m. LLG darbo pagrindu  išdavimas dvigubėjo, o 2010 

m. lyginant su 2008 m. sumažėjo daugiau nei dvigubai, tačiau nuo 2011 m. vėl auga). Mokslo 

pagrindu LLG išdavimas ir keitimas nuo 2001 m. taip pat augo, nors iki 2008m. nežymiai. Teisėtos 

veiklos pagrindas išaugo Lietuvai įstojus į ES beveik dvigubai, o nuo 2010 m.vėl stabiliai auga bei 

2012m. šiuo pagrindu išduotų LLG buvo daugiausiai nuo 2001 m.  

Išduoti ir pakeisti LLG pagal atvykimo pagrindus nuo 2005 m. pateikiami 38 Priede. Išduotų 

LLG darbo pagrindu augimas žymus nuo pat  2005 m., piką pasiekė 2008 m., sekančiais metais 

krito dvigubai, o 2010 m. beveik šešis kartus, nuo 2011 m. sparčiai auga. Šie rodikliai iliustruoja 

ekonomine situacija: augant ekonomikai ypatingai augo ir nauja imigracijos banga darbo pagrindu. 

Tai patvirtina ir pakeistų LLG darbo pagrindu dinamika: tik 2008 m. pakeistų LLG darbo pagrindu 

buvo daugiau nei išduotų naujų, tuo tarpu  2009 m. pakeistų LLG buvo dvigubai daugiau, o 2010 

m. net septynis kart daugiau  nei išduotų naujų. 2012 m. LLG išdavimo darbo pagrindu skaičiai 

yra beveik sutampantys.  

Šeimos susijungimo pagrindu pakeistų LLG visą laikotarpį buvo daugiau  nei išduotų naujų: tai 

galima vertinti kaip pastovios imigracijos bruožą. Teisėtos veiklos pagrindu išduotų LLG skaičius 

buvo didesnis nei pakeistų tik nuo 2011 m.  
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Mokslo pagrindu išduotų LLG nuo 2005m. buvo mažiau  nei pakeistų, tačiau  tendencijos 

keitėsi: pakeistų leidimų skaičius 2005 m. buvo dvigubai, 2008 m. daugiau nei septynis kart 

didesnis nei išduotų, bet nuo 2009 m. šios proporcijos mažėjo, o 2012 m. išduotų ir pakeistų LLG 

mokslo pagrindu skaičius beveik susilygino.  

2011–2012 m. LLG įgijo daugiau vyrų nei  moterų. Absoliuti dauguma įgyjančių LLG darbo 

pagrindu yra vyrai, tarp ketinančių užsiimti teisėta veikla vyrų yra daugiau du kartus. Tačiau kiek 

daugiau moterų LLG įgyja/pasikeičia šeimos susijungimo atveju, o mokslo pagrindais žymių 

skirtumų tarp lyčių nėra (38A Priedas).  

 

LLG pagal pilietybę 

 

Nuo 1999 m. prieinama statistika tik prašymų išduoti/ pakeisti LLG (39Priedas). Daugiausiai 

prašymų pateikiama iš Europos valstybių (iki 2004 gegužės 1 d. ir ES), o prašymai iš Baltarusijos, 

Rusijos ir Ukrainos sudaro didžiąją dalį, nuo 2003 m. galima identifikuoti naują imigracijos bangą 

iš Turkijos (prašymų ypatingai išaugo 2008 m. – daugiau nei penkis kartus). Prašymų iš Šiaurės 

Amerikos skaičius stabilus iki 2007 m., vėlesniais metais pradėjo mažėti (dauguma prašymų iš 

JAV pilietybę turinčių užsieniečių).  

Nuo 1999 m. stabiliai augo prašymų išduoti/ pakeisti LLG iš Azijos valstybių: Izraelio pilietybę 

turinčių užsieniečių prašymų skaičius stabilus nuo 2004 m., Kinijos piliečių prašymų nuo 1999 m. 

augo, piką pasiekė 2008 m., Libano piliečių – didžiausias iki Lietuvos stojimo į ES. Nuo 2009 m. 

žymus prašymų skaičiaus padidėjimas iš Indijos. Laikotarpio pradžioje prašymų iš Afrikos 

valstybių skaičius mažas, nors tendencijos didėjančios, tačiau pradėjo žymiai augti nuo 2008 m. ir 

per ekonomikos krizę nesumažėjo.  

TŠP išduotų ir pakeistų LLG dinamika matyti 40 Priede: iš Europos valstybių nuo 2005 m. 

pakeistų LLG yra daugiau nei išduotų (2010 m. net penkis kartus), tačiau 2012 m. skirtumas 

mažiausiai žymus. Šios tendencijos galioja ir daugiausiai LLG turinčių baltarusių, rusų ir 

ukrainiečių atveju, taip pat turkų. Tačiau Moldovos piliečiai 2008 m. daugiau įgijo LLG, o 

vėlesniais metais žymiai daugiau jų prasitęsė. Tai rodo naujos imigracijos bangą. 

Okeanijos, Australijos ir Šiaurės bei Pietų Amerikos piliečiams visais metais daugiau 

pratęsiama, nei išduodama LLG. Tendencijos galioja ir Azijos valstybių piliečių atveju (pvz. 

Libano piliečiams 2008m. LLG pakeista 135, o išduoti tik 3), išskyrus indus, tai rodo naujos 

imigracijos bangą. Tačiau Afrikos valstybių piliečiams daugiau LLG išduodama nei pratęsiama 

nuo 2011 m.  
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LNG rodikliai 

 

Analizuojamo laikotarpio pradžioje LNG išdavimo bei keitimo statistika nėra prieinama. 2001 

– 2003 m. išduotų LNG skaičius augo (tikėtina siejasi su Lietuvos stojimu į ES ir teise laisvai 

judėti šalyse narėse),  o nuo 2005 m. svyruoja nežymiai. Pakeistų LNG skaičius rodo stabilų TŠP 

gyvenimą šalyje (LNG keičiami kas 5 m.), kita vertus sunku pagal tai daryti apibendrinimus, 

kadangi keitimo procedūra yra administracinio pobūdžio. Panaikintų LNG skaičius itin mažas (3-

9 panaikinti LNG) (41 Priedas).   

Išduoti LNG nurodo nuolatinės imigracijos potencialą bei mastus. Daugiausiai LNG nuo 2001 

m. įgijo ir pasikeitė Rusijos pilietybę turintys užsieniečiai, Baltarusijos, Ukrainos piliečiai, taip pat 

asmenys be pilietybės prasitęsė didžiąją dalį LNG, tačiau lyginant su išduotais LNG skaičiai yra 

žymiai mažesni (ypatingai bepiliečių atveju) (42 Priedas).  

Likusių valstybių piliečiams išduotų ir pratęstų LNG skaičius yra nežymus, o daugiausiai LNG 

išduota ir pratęsta Azijos valstybių piliečiams, tačiau skirtumas tarp išduotų ir pratęstų leidimų yra 

nežymus.  Šiaurės Amerikos valstybių piliečiams išduotų ir pakeistų LNG skaičius itin mažas, 

tačiau 2007 – 2008m. labai išaugo (išduotų LNG 2007 m. – dešimt kart daugiau), vėliau vėl grįžo 

prie stabiliai žemo skaičiaus. Afrikos valstybių piliečiams išduotų ir pakeistų LNG skaičius nors 

ir didėjantis, išlieka labai žemas, tuo tarpu Australijos ir Pietų bei centrinės Amerikos valstybių 

piliečiams LNG išduodama ir keičiama vos keletas.  

Galima apibendrinti, jog dauguma bepiliečių ir Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos piliečių, 

turinčių LNG Lietuvoje gyvena mažiausiai 5 m., o apžvelgus teisinį imigracijos reglamentavimą 

bei pirmojo etapo politines bei istorines transformacijas – ir daugiau nei 20 m.  

Tai patvirtina ir LNG išdavimo/ pratęsimo pagrindai (43 Priedas).  Du trečdaliai LNG buvo 

pakeisti nes pasibaigė jų galiojimo laikas. Antra didžiausia grupė – prarasti LNG, trečia – ilgalaikio 

gyvenimo pagrindu. Pastaroji grupė yra šio tyrimo tikslinė grupė, tad galima teigti, jog labai 

nedidelė dalis laikinai atvykusių TŠP lieka nuolat gyventi Lietuvoje (2011 – 2012 m. intervalas 

260-350).   

 

TŠP savivaldybėse  

 

TŠP, turinčių LLG ir LNG, pasiskirstymas pagal savivaldybes svarbus įgyvendinant integracijos 

infrastruktūrą, tačiau  tai antrinis veiksmas. Pirmiausiai imigrantų koncentracija tam tikruose 
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administraciniuose vienetuose rodo ir susiformavusius migracijos tinklus. Taip pat natūralu, jog 

imigrantai atvykstantys darbo pagrindu koncentruojasi ekonomiškai labiausiai išsivysčiusiose 

vietovėse. Daugiausiai TŠP gyvena Vilniaus mieste (9777), Klaipėdos mieste (3252), Visagino 

(2346), Kauno mieste (1809), Vilniaus rajono  (1294), Šiaulių miesto (1090) savivaldybėse. 

Mažiausiai: Rietavo (7), Birštono  (8) (44 Priedas).  

Visuose daugiausiai TŠP turinčiose savivaldybėse pasiskirstymas pagal lytį nėra labai skirtingas 

(tačiau tik Visagine gyvena daugiau moterų). Visuose  savivaldybėse gyvena daugiau LNG 

turintys TŠP, tačiau tai paaiškinama dėl didesnio šio leidimo skaičiaus lyginant su LLG. Vėl gi 

išskiria Visaginas, kur LNG gyventi santykis lyginant su LNG yra didžiausias: devynis kart 

daugiau LNG (tai paaiškinama istorinės situacijos, nes šiame rajone gyvena didelė etninių rusų 

mažuma). Vilniaus mieste skirtumas tarp LLG ir LNG yra mažiausias (didelė dalis naujai 

atvykusių TŠP renkasi sostinę kaip gyvenimo vietą).  

 

Darbo leidimai 

 

Kiekvienam TŠP, dirbančiam Lietuvoje,  reikia įgyti darbo leidimą (išimtys pateikiamos 11 

Priede) bei LLG, todėl darbo imigracijos mastus galima vertinti šiais dviem aspektais. Darbo 

leidimų skaičius nuo 2004 m. iki 2007m. augo beveik dvigubai, piką pasiekė  ekonominio pakilimo 

laikotarpiu 2008 m., o nuo 2011 m. vėl auga ir 2013 m. beveik pasiekė prieškrizinį laikotarpį (45 

Priedas). Nors LLG išduotų darbo pagrindu skaičius mažesnis, tačiau bendras tendencijas atitinka 

(37 priedas), o kaip minėta, dauguma darbo imigrantų yra vyrai (38A Priedas).  

Dauguma TŠP dirba pagal darbo sutartis, o didžioji dalis darbo leidimų yra išduodami nauji, 

tačiau nepratęsiami (nors 2012, 2013m. pratęstų darbo leidimų skaičius labai išaugo ir sudaro 

beveik pusę lyginant su naujais išduotas). Tai galima vertinti kaip apykaitinės darbo migracijos 

vyravimą (46 Priedas).  

Komandiruotų TŠP skaičius Lietuvoje išaugo 2007- 2008 m. (sudarė apie pusę visų išduotų ir 

pratęstų darbo leidimų), likusiais metais šis skaičius nebuvo didelis (46 Priedas). Toks 

komandiruotų TŠP skaičiaus padidėjimas siejamas su ekonomikos augimu ir statybų sektoriaus 

plėtra. 2008 m. 77proc. komandiruotų užsieniečių įdarbinta statybų sektoriuje. Daugiau kaip pusė 

visų komandiruotiems užsieniečiams išduotų leidimų dirbti – 1760 (64 proc.) - yra išduoti Turkijos 

piliečiams konkrečiam statybos projektui vykdyti (LR Darbo Birža: 2009). 

Nėra viešai prieinamos statistikos iš kur atvyksta TŠP darbo migrantai. 2010, 2012 m. apie pusė 

visų darbo leidimų buvo išduota Baltarusijos piliečiams, dirbančių ukrainiečių skaičius 2012 m. 
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išaugo keturis su puse karto. Trečioje vietoje esantys kinai žymiai atsilieka skaitlingumu nuo 

pirmųjų dviejų grupių, kaip ir toliau sekantys Rusijos bei Moldovos piliečiai. Tiesa, LLG gyventi 

išduodamų indams padaugėjo pastaraisiais metais, tad ir darbo leidimų statistikoje šie TŠP yra 

pirmame šešetuke (47 Priedas).  

 

Sektoriai 

 

Pirmuoju etapu dauguma užsieniečių dirbo švietimo (40 proc.), prekybos (11 proc.), transporto 

(10 proc.) ir pramonės (7 proc.) sektoriuose (Sipavičienė ir Kanopienė, 1999). 

Darbo TŠP pasiskirstymą pagal sektorius sunku palyginti nes nuo 2010 m. Darbo Birža pateikia 

tik su apibendrintu sektorius: paslaugų ir pramonės (pirmasis sudaro daugiau nei 80 proc.). Statybų 

sektorius sparčiai augo nuo 2005 m. ir 2007 m. sudarė beveik pusė visų TŠP dirbo šioje srityje, 

tačiau pasikeitusi ekonominė situacija šios profesijos imigrantų poreikį smarkiai apribojo (48 

Priedas). 2005 m. daugiau nei pusė TŠP dirbo pramonės sektoriuje, tačiau pradėjo augti transporto 

sektorius (išskiriamas iki 2008 m.).  Tad daugiausiai TŠP dirba tolimųjų reisų vairuotojais: 2006 

m. – 34 proc. (LR Darbo Birža: 2007),  2007 m. – 42 proc. (LR Darbo Birža: 2008), 2009 m. – 32 

proc. (LR Darbo Birža: 2010), 2010 m. – 63 proc. (LR Darbo Birža: 2011), 2011 m. – 68 proc. 

(LR Darbo Birža: 2012), 2012 m. – 70 proc. (LR Darbo Birža: 2013), 2013 m. – 76 proc. (LR 

Darbo Birža: 2014).  

Likusios profesijos visais metais nesikeitė: metalinių laivų korpusų surinkėjai, suvirintojai ir 

restoranų virėjai. 2010 m. 3 proc. leidimų išduota bankinių sistemų konsultantams (susiję su 

ekonomikos krize bei aukšta kvalifikacija). 

Noras aukštos profesinės kvalifikacijos LLG pagrindas ir visos liberalizuojančios imigravimo ir 

įdarbinimo procedūros reglamentuos UTP tik nuo 2009 m., tačiau prie šios kategorijos galima 

priskirti ir tyrėjus bei įmonių vadovus (šis teisinis pagrindas buvo beveik visą analizuojamą 

laikotarpį). 49 Priede pateikiama įmonių vadovų bei aukštos profesinės kvalifikacijos TŠP 

skaičius, kuris nuo 2005 m. iki 2009 m. mažėjo. 2013 m. Lietuvos darbo birža priėmė 65 

sprendimus dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties (nuo 

2012 m. aiškiai apibrėžta aukšta kvalifikacija ir reglamentuotas atskiras pagrindas). Šie 

užsieniečiai buvo įdarbinti paslaugų sektoriuje, atvykusiems iš 9 šalių (LR Darbo Birža: 2014). 

Trūkstamų profesijų TŠP išduoti darbo leidimai 2007 m. sudarė didelę dalį, 2008 m. apie pusę, 

tačiau 2009  m. dvigubai mažiau visų darbo leidimų (Sipavičienė, A., Jeršovas, M. 2010, 37).   

 



107 
 

Statistinių duomenų rinkimo bei apdorojimo sunkumai 

 

Renkant statistinius migracijos duomenis ir juos analizuojant susidurta su šiais pagrindiniais 

sunkumais: 1) duomenų trūkumas; 2) duomenų neatitikimas; 3) migranto termino apibrėžimas 

įtraukiant į srautus; 4) skirtingi duomenų pateikimo ir sisteminimo klasifikatoriai; 5) TŠP 

neišskiriamas bendruose rodikliuose; 6) skirtingi informacijos šaltiniai.  

Statistinių imigracijos duomenų rinkimas, ypatingai iki 2004 m., Lietuvoje nebuvo vykdomas 

nuosekliai, todėl iš esmės dėl duomenų neprieinamumo ir trūkumo analizė nėra išpildyta pilnai 

lyginant pasirinktus skirtingus laikotarpius. Tai vienas didžiausių statistinės duomenų analizės ir 

palyginimo probleminių  aspektų. Taip pat didelė dalis statistinių duomenų apskirtai nėra 

pateikiami (LLG ir LNG pagal lytį, išsilavinimą, šeimyninę padėtį, atvykimo pagrindai pagal 

pilietybę ir kt.).  

Antruoju atveju yra skirtingas teisinis reglamentavimas (iki 1999 m. nėra išskiriami  LLG, 

skirtingais laikotarpiais skiriasi atvykimo pagrindai). Taip pat skirtingai pateikiama statistika 

(pav.: Migracijos metraščiuose yra neatitikimų 2008m. ir 2006 m.  metraščiuose  nurodoma, jog 

2006 m. buvo išduot 426 LNG, tuo tarpu  2007 m. metraštyje nurodomi 397 išduoti LNG).  

Trečia, analizuojant imigracijos srautus Lietuvoje reikia pažymėti, jog egzistuoja neatitikimai 

apibrėžiant imigranto terminą skirtingų institucijų dokumentuose154, taip pat reikia turėti omenyje, 

jog iki 2008 m. Lietuvoje į imigracijos statistiką buvo įtraukiami užsieniečiai atvykstantys ne 12 

mėn., bet 6 mėn. Tačiau visuose Migracijos metraščiuose pateikiant imigracijos statistiką 

nurodoma, jog įtraukti LR piliečiai ir užsieniečiai, kurie atvyksta gyventi ilgesniam negu 6 

mėnesių laikotarpiui (Migracijos metraščio duomenys rengiami pagal Statistikos departamento 

informaciją). Tad viena vertus remiantis 2010 m. Statistikos departamento Gyventojų tarptautinės 

migracijos statistinio tyrimo metodika  nurodomas 12 mėn. terminas imigranto apibrėžimui, tačiau 

į imigracijos srautus įtraukiami ilgesniam nei 6 mėn. atvykstantys asmenys. Taip pat, svarbu  

pastebėti, jog pagal šios metodikos nuostatus, į Lietuvą atvykstantys darbuotojai iš trečiųjų šalių 

yra fiksuojami Lietuvos darbo biržos, tačiau dalis šio srauto neatsispindi bendrame imigracijos į 

LR skaičiuje dėl trumpesnio nei 12 mėn. laikotarpio.  

                                                           
154 Nors Lietuvos statistikos departamento 2006 m. Demografijos metraštyje rašoma, kad „nuo 2001 m. į imigrantų 

skaičių įtraukiami užsieniečiai atvykę į Lietuvą vieneriems metams ir ilgesniam laikotarpiui“, tačiau kito 2006 m. 

Statistikos departamento leidinio Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija sąvokų žodynėlis nurodo kitokius sąvokų 

apibrėžimus: „imigracija – atvykimas į šalį iš kitos valstybės ketinant apsigyventi nuolat arba ilgesniam kaip 6 mėnesių 

laikotarpiui“. Tokiais pačiais apibrėžimais 2007 m. Demografijos metraštyje yra identifikuojami ir asmenys, 

atvykstantys į Lietuvą: „ „imigrantas – asmuo, atvykęs į šalį laikotarpiui, kuris yra, arba, tikėtina, bus ne trumpesnis 

kaip 6 mėnesiai.“ 
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Ketvirtasis probleminis aspektas susijęs su statistikos rinkimo ir pateikimo klasifikacija. 

Skirtingais metais pateikiami skirtingi apibendrinti statistiniai duomenys (pvz. 2006ir 2007 m. 

Migracijos metraščiuose nėra pateikiami išduoti ir pakeisti LLG atskirai, pateikiamos tik 

didžiausios asmenų grupės pagal pilietybę, įgijusios LLG ir LNG ir pan.) 

Penktasis probleminis aspektas yra tikslinė grupė: TŠP, kaip atskira kategorija imigracijos 

srautuose (ir imigracijos politikoje) pradedama identifikuoti tik nuo 2004 m. (Lietuvos įstojimo į 

ES), todėl iki šio laikotarpio statistinės analizės tikslinė grupė yra užsieniečiai. Į bendrus 

imigracijos srautus įtraukiami ir reemigruojantys LR piliečiai, o užsieniečiai išskiriami įtraukiant 

tiek ES piliečius tiek TŠP, tad keik tai leidžia pateikiama informacija atvykimo pagal pilietybę 

TŠP imigracijos srautuose yra išskiriami jau analizės metu. Tačiau Demografijos metraščiai, kurie 

pateikia imigraciją pagal amžių, nepateikia kartu ir skirstymo pagal pilietybę (išskiriama pagal 

buvusią gyvenamą valstybę, o tai nėra tapatu pilietybei), tad šiuo atveju TŠP išskyrimas yra 

neįmanomas.  

Apibendrintų migracijos statistinių duomenų nėra viename šaltininėje: Migracijos metraščiai 

pateikia bendrą imigraciją, LLG ir LNG statistiką; Demografijos metraščiai imigraciją pagal lytį, 

pilietybę ir amžių; Darbo Birža atsakinga už darbo leidimo statistikos pateikimą ir publikavimą. 

Tad visi prieš tai apibendrinti probleminiai aspektai atsispindi ir skirtinguose šaltiniuose. 
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3.3 PILIETYBĖS ĮGIJIMO NATŪRALIZACIJOS TVARKA STATISTIKA 1990–2012 M. 

 

Pilietybės įgijimas natūralizacijos tvarka Lietuvos politiniame ir akademiniame diskurse nėra 

nei tyrimų nei politikos objektas. Atitinkamai statistiniai duomenys nėra prieinami pirmuoju 

analizės etapu, o vėlesniais metais viešai pateikiami duomenys tik asmenų, įgijusių LR pilietybę 

skaičių ir buvusią pilietybę. Svarbūs ir kiti klasifikatoriai, tokie kaip lytis, amžius, šeimyninė 

padėtis, išsilavinimas nėra publikuojami.  

Nuo 2001 m. pilietybės įgijimas natūralizacijos tvarka buvo menkas, 2006 m. dar matomas 

augimas, tačiau nuo minėtų metų LR pilietybę vis mažiau asmenų (pvz.  2012 m. lyginant su 

2006m. natūralizuotų asmenų skaičius trigubai mažesnis) (50 Priedas).  

Svarbiausia, jog apie pusė asmenų įgyjančių LR pilietybę natūralizacijos tvarka yra bepiliečiai 

(nors šių asmenų Analizuojamu laikotarpiu mažėja). Antra didelė grupė – buvę Rusijos piliečiai 

(skaičius išaugo Lietuvos stojimo į ES metu ir pora metų po to, vėliau vėl stabilizavosi), toliau 

seka ukrainiečiai bei baltarusiai (50 Priedas). 

Visos likusios grupės yra labai neskaitlingos ir tendencijų apibrėžti yra neįmanoma, su išlyga 

jog daugiau asmenų įgiję pilietybę iš NVS valstybių (Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, 

Moldova). Iš ES valstybių LR pilietybę įgijo tik Latvijos ir Lenkijos pilietybę turėję asmenys. 

 

Pilietybės netekimas 

 

Tarp pilietybės netekimo pagrindų Migracijos metraščiuose išskiriami tik LR pilietybės 

atsisakymas arba netekimas įgijus kitos valstybės pilietybės. Tai nurodo, jog LR pilietybė nebuvo 

atimta, t.y. pilietybės suteikimo aktas pripažintas negaliojančiu, arba tiesiog ši statistika nėra 

pateikiama (išskyrus 2001 m. vieną atvejį (Migracijos Departamentas, 2006-68)), 2007 m. 

pilietybės neteko vaikas, iki 14 metų, kai abu tėvai netenka LR pilietybės (Migracijos 

Departamentas, 2008). 

 

Apibendrinimas 

 

Apibendrinant imigracijos statistinius duomenis galima daryti išvadą, jog sistemingai statistiniai 

migracijos duomenys pradėti rinkti nuo 2004 m., o metodika paruošta 2008 m. Tai sukelia daug 

sunkumų, susijusių su migracijos statistinių duomenų rinkimu, prieinamumu ir analizavimu bei 

palyginimu ypatingai ilguoju laikotarpiu.  
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Lietuva tautiškai yra homogeniška šalis, o užsieniečiai sudaro apie 1 proc. šalies gyventojų, tai 

sąlygojo ir liberali pilietybės politika atgavus nepriklausomybę bei imigracijos srautai (Lietuvoje 

migracijos saldo yra neigiamas (išskyrus pirmuosius nepriklausomybės metus, bet tai buvo 

nulemta politinių transformacijų), o imigracijos srautai pradėjo augti įstojus į ES ir šiuo metu 

Lietuva pamažu iš tranzito valstybės tampa imigrantų tikslo šalimi). Imigracijos srautus trečiuoju 

etapu stipriai įtakojo ekonomikos augimas ir vėliau krizinis laikotarpis.  

Pagrindinės imigrantus siunčiančios valstybės visą analizuojamą laikotarpį yra Rusija, 

Baltarusija ir Ukraina, nors trečiuoju etapu ryškėja imigracija iš Azijos (Kinijos ir Turkijos). 

Didesnė dalis atvykstančių yra vyrai (absoliuti dauguma darbo Imigracijos atveju), o didžiausia 

imigruojančių grupė – darbingo amžiaus. Nors 2006m. labai stipriai išaugo jaunimo iki 24 m. 

imigracija (sietina su mokslo pagrindais).  

Lietuvoje gyvena daugiau TŠP turinčių LNG, tačiau tendencijos augančios LLG atveju. LNG 

turi vyresnio amžiaus nei LLG TŠP. Katu su imigracijos srautais augo ir prašymų išduoti LLG nuo 

1999 m., o bendra tendencija trečiuoju laikotarpiu jog daugiau LLG yra pakeičiama, nei išduodama 

naujų (išskyrus 2008 m.). Pagal turimus duomenis daugiausiai LLG panaikinta 2009 m. (11 proc.).  

Didžioji dalis imigrantų iki 2007 m. į Lietuvą atvyko šeimos susijungimo pagrindu (ypatingai 

pirmuoju etapu), vėliau šį pagrindą keitė darbo imigracija. LLG išdavimas mokslo pagrindu nuo 

2001 m. taip pat augo, o teisėtos veiklos šoktelėjo dvigubai Lietuvai įstojus į ES, o 2012 m. šiuo 

pagrindu išduota daugiausiai LLG per visą analizuojamą laikotarpį. Šie duomenys leidžia teigti, 

jog imigracija susijusi su ekonomine šalies situacija: augant ekonomikai ypatingai augo ir nauja 

imigracijos banga darbo pagrindu (išduota daugiau LLG nei pakeista, tuo tarpu  2009 m. pakeistų 

LLG buvo dvigubai daugiau). Šeimos susijungimo pagrindu pakeistų LLG visą laikotarpį buvo 

daugiau  nei išduotų naujų: tai galima vertinti kaip pastovios imigracijos bruožą. Teisėtos veiklos 

pagrindu išduotų LLG skaičius buvo didesnis nei pakeistų tik nuo 2011 m. Tendencija išduodant 

ir keičiant LLG bendra visiems pagrindams: 2012 m. skirtumas tarp pakeistų ir išduotų leidimų 

yra žymiai sumažėjas.  

Daugiausiai LLG yra išduodama TŠP iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos antruoju ir trečiuoju 

etapu.  Nuo 1999 m. stabiliai augo prašymų išduoti/ pakeisti LLG iš Azijos valstybių, o nuo 2003 

m. galima identifikuoti naują imigracijos bangą iš Turkijos.  

LNG išdavimas išaugo prieš Lietuvai stojant į ES (gali būti siejama su laisvo asmenų judėjimo 

sąjungoje teise). Daugiausiai LNG nuo 2001 m. įgijo ir pasikeitė Rusijos pilietybę turintys 

užsieniečiai, Baltarusijos, Ukrainos piliečiai, taip pat asmenys be pilietybės prasitęsė didžiąją dalį 

LNG. Galima apibendrinti, jog dauguma bepiliečių ir Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos piliečių, 



111 
 

turinčių LNG Lietuvoje gyvena mažiausiai 5 m., o apžvelgus teisinį imigracijos reglamentavimą 

bei pirmojo etapo politines bei istorines transformacijas – ir daugiau nei 20 m. (plačiau, Žibas 

2012). 

Svarbu pažymėti, jog LNG ilgalaikio gyvenimo pagrindu yra išduodami labai nedideliam TŠP 

grupei (likusieji išdavimai susiję su administracinėmis procedūromis). Tai rodo mažą nuolatinės 

imigracijos potencialą Lietuvoje.  

Daugiausiai TŠP gyvena Vilniaus ir Klaipėdos miestuose, Visagine didžioji dauguma TŠP 

gyvena turintys LNG. Vilniaus mieste skirtumas tarp LLG ir LNG yra mažiausias (didelė dalis 

naujai atvykusių TŠP renkasi sostinę kaip gyvenimo vietą). 

Darbo leidimų skaičius nuo 2004 m. iki 2007m. augo beveik dvigubai, piką pasiekė  ekonominio 

pakilimo laikotarpiu 2008 m., o nuo 2011 m. vėl auga ir 2013 m. beveik pasiekė prieškrizinį 

laikotarpį. Didžioji dalis darbo leidimų yra išduodami naujai (nors 2012, 2013m. pratęstų darbo 

leidimų skaičius labai išaugo ir sudaro beveik pusę lyginant su naujais išduotas). Tai galima 

vertinti kaip apykaitinės darbo migracijos vyravimą.  

Darbo imigrantai iš trečiųjų šalių koncentruojasi keliuose sektoriuose: ekonominio pakilimo 

laikotarpiu statybos, vėliau transporto (nuo 2010 m. daugiau nei pusė darbo imigrantų dirba kaip 

tolimųjų reisų vairuotojai).  

Pilietybės įgijimas natūralizacijos tvarka Lietuvoje nuo 2001 m. yra labai menkas, o daugiau nei 

pusė visų asmenų šiuo būdu tampantys LR piliečiais yra asmenys be pilietybės. Likusios 

skaitlingiausios grupės yra buvę Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai. Tai viena vertus, 

galima vertinti kaip griežtų natūralizacijos sąlygų rezultatą, kita vertus apie ribotą migrantų poreikį 

ir norą bei galimybes įgyti LR pilietybę.  
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4. TEISINIŲ IMIGRACIJOS BEI PILIETYBĖS ĮGIJIMO NATŪRALIZACIJOS TVARKA 

NUOSTATŲ RYŠIO SU TŠP INTEGRACIJA NUSTATYMAS 

 

Šio skyriaus tikslas yra nustatyti teisinių imigracijos bei pilietybės įgijimo natūralizacijos tvarka 

nuostatų koreliacinį ryšį. Tai apibendrinamasis skyrius, kuriame teoriniai modeliai 

kontekstualizuojami Lietuvos atvejui (surinkti statistiniai duomenys bei imigracijos ir integracijos, 

pilietybės įgijimo teisinių nuostatų analizė įgalina tai atlikti).  Šiame skyriuje analizę atliekam 

trimis etapais: 1)  pirmiausiai pateikiamas imigracijos teisinio reglamentavimo apibendrinimas, 

kuris leidžia atskleisti formuojamos ir vykdomos imigracijos politikos kryptis bei tikslus; 2) 

integracijos politikos apibendrinimas koreliuojant su praktikoje vykdomais atvykimo ir gyvenimo 

šalyje reikalavimais; 3) teorinio Lietuvos pilietybės politikos modelio identifikavimas.  

Ši analizė leis nustatyti  imigracijos bei pilietybės nuostatų koreliacinį ryšį Lietuvoje, kadangi 

1) apima platų  politikos lauką (imigracijos, integracijos ir pilietybės teisinį reguliavimą bei 

politiką); 2) koreliuoja teoriją bei praktiką (teorinė prieiga ir teisinis reguliavimas); 3) 

pasitelkiamas tarpdiscipliniškumas (politologinė, sociologinė ir teisinė analizės prieigos); 4) apima 

ilgą laikotarpį (Lietuvos atveju – visą dabartinės politikos formavimo laikotarpį). 

Kita vertus, susiduriama su esminiais sunkumais, kurie atsiranda dėl dviejų pagrindinių aspektų: 

1) duomenų ir tyrimų trūkumų Lietuvoje; 2) trumpo analizuojamo laikotarpio iš teorinių 

perspektyvų. Šie atvejai apima ne tik statistinių duomenų trūkumą bei palyginimo sudėtingumą, 

tačiau ir tyrimų trūkumą Lietuvoje (ypatingai pilietybės politikos modelio atskleidimo atveju, 

kadangi privalu ir istorinės analizės teorinė prieiga). Taip pat iš teorinių perspektyvų – 23 m. 

laikotarpis yra trumpas ir teorijų patikrinimas susiduria su limitacijomis. Kita vertus, šis 

apibendrinamasis skyrius potencialiai yra atskaitos taškas tolimesniems, gilinamiesiems tyrimams 

migracijos ir pilietybės politikos srityje.  

Imigracijos teisinė bazė Lietuvoje pradėta kurti 1991 m. įsigaliojus Imigracijos ir UTP 

įstatymams (pirmasis etapas 1991–1997 m.). Užsieniečių atvykimo ir gyvenimo šalyje teisinis 

reguliavimas buvo būtinas suverenios valstybės kūrime. Apibendrintai, pirmasis etapas apima ne 

tik naujos teisinės bazės kūrimą, tačiau ir iššūkių, susidariusių dėl politinių transformacijų, 

išsprendimą: teisinio statuso suteikimas užsieniečiams, kurie gyveno Lietuvoje ar atvyko iki 1993 

m. Antrasis etapas (1998–2003 m.) jau siejamas su naujos imigracijos valdymu ir išsamesniu 

teisiniu reguliavimu. Trečiame  etape (2004–2013 m.) atsiranda ne tik Imigracijos valdymas, tačiau 

ir politikos formavimas bei pagrindinių prioritetinių tikslų ir krypčių perkėlimas į teisinę bazę, t.y. 

nuoseklios imigracijos politikos pradžia. Šių etapų išskyrimo pagrindas – pasikeitęs teisinis 
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reguliavimas, t.y. priimti nauji UTP įstatymai bei įgyvendinimą numatantys teisės aktai (3 

Priedas). 

Pirmuoju etapu numatyta imigracijos kvota (5 Priedas), imigracijai reikalingas prašymas ar LR 

piliečio/ užsieniečio turinčio LNG kvietimas, ilgos administracinės procedūros (1 m.), aptakus 

teisinis reguliavimas bei teisės aktų kolizija, teisinio pagrindo laikiniems imigrantams ne šeimos 

susijungimo pagrindu įgyti LNG nebuvimas nurodo į griežtą imigracijos reguliavimą, siekiant ne 

tik kontroliuoji, tačiau riboti imigraciją (ypatingai jokių šeiminių ryšių neturinčių užsieniečių 

ilgalaikę imigraciją).  

Pirmojo etapo vienareikšmiška imigracijos politikos kryptis – imigracija šeimos pagrindu: 1) 

LNG įgijimo pagrindai tik šeimos susijungimo pagrindu; 2) skirstant imigravimo kvotas išskiriama 

prioritetinė grupė asmenų – šeimos nariai (nuo 1997 m. – ir užsieniečio, turinčio LNG sutuoktinis). 

Pagrindiniai probleminiai šio etapo aspektai yra netikslus bei aptakus teisinis reguliavimas (kai 

kurios nuostatos yra reglamentuojamas ne įstatyminiu lygmeniu, o įgyvendinimą numatančių 

dokumentų, taip pat pasitaiko prieštarų tarp skirtingų dokumentų), administracinių institucijų bei 

įgyvendinimo tvarkos kūrimas (institucijų funkcijų dubliavimasis, neaiškiai reglamentuota 

įgyvendinimo tvarka, interpretacijos ir šališkumo priimant sprendimus galimybė, ilgas prašymų 

nagrinėjimo laikotarpis).  

Antrasis etapas prasidėjo struktūrine imigracijos teisinio reguliavimo reforma: unifikuoti teisės 

aktai ir aiškiau bei tiksliau apibrėžiamas teisinis užsieniečių atvykimo bei gyvenimo 

reglamentavimas (atsižvelgiant tiek į pagrindines teises bei laisves, žmogaus teises, tiek  apimant 

svarbiausias migracijos reguliavimo sritis). Svarbiausi pakeitimai: panaikinta imigracijos kvota ir 

pristatyti LLG, galimybė įgyti LNG ilgalaikio gyvenimo pagrindu, palaipsniui išskiriami 

užsieniečių skirtingi teisiniai statusai: ES valstybės narės piliečiai ir TŠP.  

Šiuo etapu keičiasi imigracijos politikos ne tik teisinis reguliavimas, kuris tampa skaidresnis, 

nuoseklesnis, tačiau ir prioritetai: 1) šeimos imigracija nebėra išskirtinai prioritetinė imigracijos 

sritis; 2) nuolatinės imigracijos prioritetą keičia laikina imigracija (LLG pristatymas, praplečiami 

laikinos imigracijos teisiniai pagrindai, trumpėja administracinės procedūros).  

Trečiasis etapas susijęs su Lietuvos prisijungimu prie ES ir nacionalinės teisės aktų suderinimu 

su Sąjungos teisės normomis. Šio etapo pagrindiniai skiriamieji bruožai: 1) daugelis poįstatyminių 

teisės aktų panaikinti ir imigracijos teisinės nuostatos reglamentuojamos įstatyminių lygmeniu, 

atskiroms ministerijoms, pagal jų kompetenciją, nustatant tik tų nuostatų įgyvendinimo tvarką. 

Detalus nuostatų apibrėžimas vertinamas teigiamai dėl tikslumo bei siaurinamos interpretacijos ir 
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įgyvendinimo tvarkos. Kita vertus pasitaiko nenuoseklumų155; 2) etapas pasižymi vis plečiamu 

teisiniu reguliavimu (pristatomi nauji leidimų tipai), įgyvendinimo tvarkos nuolatine kaita bei 

sudėtingėjimu (papildomos sąlygos ir reikalavimai išduodant leidimus, skirtingi teisiniai 

reguliavimai pagal imigracijos tipus); 3) nuoseklios imigracijos politikos kūrimo pradžia 

(ilgalaikės imigracijos politikos užuomazgos ir jų perkėlimas į teisinį reguliavimą); 4)  

apibrėžiamas naujas imigracijos politikos prioritetas: aukštos kvalifikacijos darbo imigracija.  

Migracijos procesai analizuojamo laikotarpio pradžioje buvo apspręsti politinės transformacijos, 

kuri lėmė ir migracijos srautus. Kaip matyti 24  Priede pirmaisiais nepriklausomybės metais (1990 

– 1992m.) dideli imigracijos mastai buvo nulemti būtent politinės santvarkos pasikeitimo, o vėliau 

šie srautai stabilizavosi ir išliko maži, kol pradėjo intensyvėti Lietuvai įstojus į ES ir ypatingai 

ekonominio pakilimo laikotarpiu. Ekonomikos sąstingis tikėtina paveikė ir mažėjančius 

imigracijos srautus 2009 m., o dabartinė situacija vėl rodo augimą. Todėl galima teigti, jog 

migracijos tendencijos įtakojo imigracijos politikos formavimą: pirmuoju ir antruoju etapais esant 

mažiems imigracijos mastams imigracijos politika nėra politinės dienotvarkės sritis, augant 

imigracijos mastams trečiuoju etapu palaipsniui pradedamas imigracijos politikos formavimas. 

Būtent imigracijos srautų struktūra (auganti darbo imigracija) nulėmė, jog EMRS ir vėlesnis 

imigracijos politikos formavimas bei svarbiausi teisinio reglamentavimo pakeitimai susiję būtent 

su darbo imigracija.  

Selektyvios imigracijos principas (pažymėtas tiek EMRS, tiek Imigracijos politikos gairėse) 

susiformavo jau pirmojo etapo pradžioje ir buvo nulemtas kitų (migracinės elgsenos, geografinių, 

istorinių, politinių ir kt.) veiksnių, bet ne politinių sprendimų. Dauguma imigrantų per visą 

analizuojamą laikotarpį atvyksta iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Trečiuoju etapu  reikšmingėja 

naujos imigracijos kryptys iš Azijos šalių (27 Priedas, 28 Priedas, 29 Priedas). Geografinio 

selektyvumo principas, nors ir susiformavęs pagal migracinę elgseną, buvo priimtinas tiek 

politikos, tiek visuomenės kontekste.  

Laikinos imigracijos prioritetas (teisiškai reglamentuotas) vyravo visą analizuojamą laikotarpį. 

Imigracijos srautai tą patvirtina šiais aspektais: 1) užsieniečių, turinčių LLG santykis su LNG augo 

antruoju ir trečiuoju etapais (ypatingai nuo 2010m. (33 Priedas)); 2) prašymų išduoti LLG skaičius 

augo nuo 1999 m. ir piką pasiekė 2008 m. (išaugo beveik 7 kartus), o nuo 2011 m. vėl pradėjo 

augti (sutampa su imigracijos tendencijomis) (35 Priedas); 3) išduotų LLG santykis su pakeistais 

                                                           
155 Neatikimai tarp UTP ir darbo leidimų išdavimo tvarkos aprašus. Pastaruosiuose nurodoma jog darbo leidimo 

nereikia teisėtos veiklos pagrindu atvykusiems TŠP, nors įstatymas to nenumato; darbo leidimo nereikalavimas jau 

2009 m. apibrėžiamas užsieniečiui, kuris turi ES narėje įgyjęs ilgalaikio gyvenimo statusą, įstatymas tai apibrėžia tik 

2012 m.  
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LLG augo (išskyrus 2009- 2010m.) (35 Priedas); 4) auganti laikina imigracija darbo pagrindu156 

(38 Priedas); 5) LNG įgijimo mastai nuolatinio gyvenimo pagrindu yra maži (43 Priedas). 

 

Atvykimo reglamentavimas 

 

Susisteminti LLG ir atvykimo pagrindai aprašyti 6 Priede, o jų raida ir išdavimo laikotarpiai 

pateikiami 7 Priede. 1991–1998 m. LLG analogas – specialioji viza numatė šiuos laikino atvykimo 

pagrindus: dirbo, mokymosi bei stažuočių, nuo 1997 m.: verstis ūkine-komercine veikla, atlikti 

mokslo tyrimus mokslo gyventi pas šeimos narius. Vienas pagrindinių 1998 m. UTP pakeitimų: 

pristatytas LLG. Užsienietis, kuris ketina gyventi LR ilgiau nei 90 d. per metus traktuojamas kaip 

šio tipo leidimo subjektas. Pagrindai iš esmės nesikeitė. Trečiuoju etapu pristatyti nauji LLG 

pagrindai: aukštos kvalifikacijos darbo imigrantams157 ir kitoje ES valstybėje narėje yra įgijusiems 

ilgalaikio gyventojo statusą158. 2008 m. įstatyminiu lygmeniu vėl reglamentuojamas pagrindas 

atvykstantiems dirbti kaip pedagoginio darbo arba kaip tyrėjams 

Per visą analizuojamą laikotarpį LLG pagrindai plėtėsi ir atitinkamai sudėtingėjo jų išdavimo, 

keitimo reglamentavimas ir sąlygos. Trečiuoju  etapu  pristatomi net keturi nauji LLG išdavimo 

pagrindai (trys iš jų susiję su ES bendros migracijos politikos reglamentavimu).  

LLG išdavimo laikotarpiai iš esmės nesikeitė visą analizuojamą laikotarpį: 1 m. visais atvejais 

išskyrus atvykstant pas užsienietį šeimos narį. Pirmuoju etapu specialioji viza negalėjo būti 

pratęsta ilgiau nei 2 m., vėlesniais laikotarpiais šis terminas galioja darbo imigracijos atveju. Tai 

rodo apykaitinės ir laikinos imigracijos prioritetą visą analizuojamą laikotarpį, o pirmuoju etapu 

ribojant teisę įgyti LNG  (nes nebuvo numatyta galimybių įgyti LNG ilgalaikio gyvenimo 

pagrindu).  

Apibendrinant sąlygas, kurioms esant panaikinamas leidimas gyventi analizuojamo  laikotarpio 

perspektyvoje galima suskirstyti į šias kategorijas: 1)   leidimas gautas apgaulės būdu;  2) 

migrantas padaro tyčinį nusikaltimą, už kurį nuteisiamas laisvės atėmimu; 

3)  imigrantas  užsiima  veikla,  nukreipta  prieš  LR. Jos apibrėžtos Pirmajame Imigracijos įstatyme 

ir vėlesniuose teisiniuose dokumentuose buvo tik tikslinamos ir plečiamos atsižvelgiant į 

                                                           
156 Tik 2008 m. pakeistų LLG darbo pagrindu buvo daugiau nei išduotų naujų, tuo tarpu  2009 m. pakeistų LLG buvo 

dvigubai daugiau, o 2010 m. net septynis kart daugiau  nei išduotų naujų. 2012 m. LLG išdavimo darbo pagrindu 

skaičiai yra beveik sutampantys.  
157 2009 m. apibrėžiama šeimos susijungimo atveju, o 2012 m. UTP redakcijoje išskiriamas kaip LLG pagrindas.  
158 Nors įstatymas to nenumato; darbo leidimo nereikalavimas jau 2009 m. apibrėžiamas užsieniečiui, kuris turi ES 

narėje įgyjęs ilgalaikio gyvenimo statusą, įstatymas tai apibrėžia tik 2012 m.  
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praplėstus leidimų gyventi pagrindus (8 Priedas). Analizuojamu laikotarpiu šios nuostatos ir jų 

įgyvendinimas liberalėjo.  

Pirmuoju etapu laikinos imigracijos atveju dauguma imigrantų atvyko darbo pagrindu (60 

proc.), ketvirtadalis – mokslo pagrindu (Sipavičienė ir Kanopienė, 1999). Kita vertus dominavo 

šeimos imigracija (LNG). Antruoju laikotarpiu dar vyravusią šeimos susijungimo (tiek atvykstant 

pas LR pilietį, tiek pas užsienietį) imigraciją ekonominio pakilimo laikotarpiu keičia darbo 

imigracija (2008 m. LLG darbo pagrindu  išdavimas dvigubėjo, o 2010 m. lyginant su 2008 m. 

sumažėjo daugiau nei dvigubai, tačiau nuo 2011 m. vėl auga). Mokslo pagrindu LLG išdavimas ir 

keitimas nuo 2001 m. taip pat augo, nors iki 2008 m. nežymiai. Teisėtos veiklos pagrindas išaugo 

Lietuvai įstojus į ES beveik dvigubai, o nuo 2010 m.vėl stabiliai auga bei 2012 m. šiuo pagrindu 

išduotų LLG buvo daugiausiai nuo 2001 m. (37 Priedas).  

Surinkti statistiniai duomenys rodo, jog  imigracija susijusi su ekonomine šalies situacija: augant 

ekonomikai ypatingai augo ir nauja imigracijos banga darbo pagrindu (išduota daugiau LLG nei 

pakeista, tuo tarpu  2009 m. pakeistų LLG buvo dvigubai daugiau). Šeimos susijungimo pagrindu 

pakeistų LLG visą laikotarpį buvo daugiau nei išduotų naujų: tai galima vertinti kaip pastovios 

imigracijos bruožą. 

Šeimos susijungimas, pirmuoju laikotarpiu buvęs pagrindinis imigracijos politikos prioritetas 

vėlesniais laikotarpiais griežtinamas: 1) Pirmuoju etapu šeimos susijungimo atveju  tiek 

užsieniečių, turinčių LNG, tiek LR piliečių šeimos nariai įgyja LNG, vėliau – tik LLG (iki 2003 

m. taikomas 2 m. pragyvenimo laikotarpis vietoje 5 m. LR piliečio šeimos nariams įgyjant LNG); 

2) antruoju  etapu teisiškai užsieniečiui pasikvieti šeimą ribojama jei LLG turi darbo (iki 2001m.) 

ir studijų pagrindu; 3) trečiuoju etapu teisiškai šeimos susijungimas neribojamas LLG turintiems 

užsieniečiams, tačiau praktiškai sunkiai įgyvendinamas (pristatytas reikalavimas pragyventi 2 m. 

turint LLG ir pagrįstą teisę įgyti LNG – į šia kategoriją nepatenka darbo ir studijų (iki 2006 m.) 

užsieniečiai); 3) liberalios nuostatas taikomos tik tam tikroms imigrantų kategorijoms (LR piliečio 

šeimos nariams, atvykusiems vykdyti mokslinių tyrimų, aukštos kvalifikacijos darbo imigrantams, 

kitoje ES valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą); 4) nuo antrojo etapo atsiranda 

LLG panaikinimo pagrindas dėl fiktyvios santuokos, trečiuoju etapu reglamentuojamas santuokų 

patikrinimas dėl fiktyvumo. Plačiau teisės į šeimos susijungimą galimybės apibendrintai 

pateikiamos 9 ir 10 Prieduose.  

Imigracijos prioritetas šeimos susijungimo atveju aiškiai matyti pirmuoju etapu išskiriant 

imigravimo priežastis, kur absoliuti dauguma atvyksta šiuo pagrindu (36 Priedas). Trečiuoju etapu 

imigracija kitais pagrindais auga, o šeimos susijungimą aplenkia darbo imigracija (37 Priedas). 
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Darbo imigracijos teisinis reguliavimas ir pagrindiniai principai įteisinti pirmuoju etapu (nuo 

1995 m.) praktiškai nekito: 1) užsieniečiui, norinčiam dirbti, reikia įgyti darbo leidimą ir LLG (iki 

1999 m. – specialiąją vizą); 2) numatyti vietinės darbo rinkos apsaugos mechanizmai (mokamas 

atlygimas užsieniečiui negali būti mažesnis nei LR piliečiui; iki 1999 m. darbdaviams reikėjo įgyti 

licenzijas įdarbinti užsienietį; vėlesniais etapais: paskelbti apie laisvą darbo vietą ir neatsiradus LR 

ar ES piliečio galimas TŠP įdarbinimas); 3) tik kvalifikuota darbo imigracija (užsienietis turi turėti 

atitinkamo darbo kvalifikaciją); 4) laikina ir apykaitinė darbo imigracija (LLG negali būti pratęstas 

ilgiau nei 2 m.); 5) įdarbinimas konkrečioje darbo vietoje, o ją praradus – leidimo dirbti ir LLG 

panaikinimas. 

Trečiuoju etapu pristatyta daugiausiai pakeitimų susijusių su darbo imigracijos reglamentavimu. 

Liberalėjimą nurodantys aspektai: 1) leidimų nagrinėjimo terminų trumpėjimas (12 Priedas); 2) 

lengvesnės įdarbinimo procedūros trūkstamų profesijų TŠP (2007m.); 3) prioritetas aukštos 

kvalifikacijos imigracijai (trumpesnės leidimų nagrinėjimų procedūros, galimybė šeimą atsivežti 

iš karto, galimybė pakeisti darbdavį, numatyta įgyjant LNG ne 5m., o tik 2 m. nepertraukiamai 

gyventi LR, o likusius kitose ES valstybėje narėje, taikomas ilgesnis gyvenimo kilmės valstybėje 

laikotarpis per 1 m. turint LLG); 4) trumpėjo būtinas užsieniečiui darbo stažas; 5) 2012 m.: LLG 

gyventi gali būti nepanaikintas darbo migrantui pasibaigus darbo sutarčiai jei jis yra nelegalaus 

darbo auka ir bendradarbiavo su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su nelegaliu 

darbu.  

Teisėtos veiklos pagrindas, pristatytas 1997 m.  antruoju etapu griežtėjo (įmonės įstatinis 

kapitalas – 250000 Lt.), 2004 m. liberalėjo (įstatyminiu lygmeniu reglamentuotas LLG pagrindas), 

2009 m. vėl griežtinamas. 

 Visą analizuojamą laikotarpį užsieniečiai, turintys LNG ir užsieniečiai ir atvykę gyventi pas LR 

pilietį šeimos susijungimo pagrindu atleisti nuo darbo leidimo įgijimo. Liberalėjo darbo 

imigracijos reguliavimas nereikalaujant įgyti darbo leidimo aukštos kvalifikacijos, atvykusiems 

atlikti mokslinių tyrimų ir TŠP turintiems ES valstybės narės ilgalaikį leidimą gyventi (pragyvenus 

1 m.). Nors įstatymas nenumato, SADM nutarimas nurodo, jog darbo leidimų nereikia ir įmonės 

vadovui bei bendraturčiui (teisėtos veiklos pagrindas). Tai reiškia, jog šios kategorijos 

užsieniečiams netaikomas darbo rinkos testas (plačiau 11 Priedas).  

Visi minėti darbo imigracijos politikos principai rodo konservatyvią ir darbdavių interesais 

pagrįstą darbo imigracijos politiką, kuri yra griežta ir selektyvi (pagal profesijas) bei apykaitinė. 

Tą patvirtina darbo imigracijos statistika: dauguma TŠP dirba pagal darbo sutartis, o didžioji dalis 

darbo leidimų yra išduodami nauji, tačiau nepratęsiami (nors 2012, 2013 m. pratęstų darbo leidimų 
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skaičius labai išaugo ir sudaro beveik pusę lyginant su naujais išduotas (46Priedas)); 

Komandiruotų TŠP skaičius Lietuvoje išaugo 2007–2008 m. (sudarė apie pusę visų išduotų ir 

pratęstų darbo leidimų); Trūkstamų profesijų TŠP išduoti darbo leidimai 2007 m. sudarė didelę 

dalį, 2008 m. apie pusę, tačiau 2009 m. dvigubai mažiau visų darbo leidimų; Taip pat darbo 

migrantų koncentravimasis keliuose sektoriuose (statybos159, transporto160).  

Užsieniečių imigracija mokslo pagrindu nebuvo imigracijos politikos prioritetas, greičiau 

priešingai – viena iš sričių, kuriai taikomi papildomi apribojimai. Mokslo ir studijų pagrindu 

atvykę užsieniečiai iki 2006 m. 1) neturėjo teisės įgyti LNG; 2) neturėjo teisės į šeimos 

susijungimą; 3) negalėjo dirbti; 4) pabaigus studijas užsienietis privalo išvykti iš šalies. Tai rodo 

išimtinai griežtas nuostatas šiai užsieniečių kategorijai, kurios yra sunkiai paaiškinamos. 

Trečiuoju etapu šios nuostatos liberalizuojamos: 1) praplečiamas LLG mokslo pagrindas 

(stažuotis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose); 2) suteikiama teisė dirbti tik 

nuo antrųjų studijų metų ir nepilną darbo dieną (kita vertus darbo rinkos testas išlieka ir dauguma 

studijuojančių TŠP neturi praktinės galimybės įgyti darbo leidimą, kadangi reikalinga kvalifikacija 

ir darbo patirtis); 3) sudaromos, nors ir labai siauros, išlygos kai užsienietis gali likti LR pabaigęs 

studijas (jei užsiims akademine veikla ar kvalifikacijos kėlimu); 4) nuo 2013 m. sumažino šiuo 

pagrindu LLG įgijusiems TŠP pragyvenimo laikotarpį nuo 5m. iki dviejų su puse siekiant įgyti 

LNG. 2006m. labai stipriai išaugo jaunimo iki 24 m. imigracija (sietina su mokslo pagrindais). 

Galima teigti, jog mokslo pagrindas nebuvo prioritetinis formuojant Lietuvos imigracijos 

politiką, nors galimybė atvykti mokymosi pagrindais buvo visą analizuojamą laikotarpį, šį 

pagrindą vis plečiant. Nuo 1997 m. įtraukimas naujas pagrindas- vykdyti mokslinių tyrimų ir dirbti 

pedagoginio darbo (šio pagrindo nėra 2004- 2008 m.), tai galima identifikuoti kaip aukštos 

kvalifikacijos imigracijos politikos apraišką bei liberalesnes nuostatas trečiuoju etapu (galimas 

šeimos susijungimas, nereikalaujama darbo leidimo). Pakeitimai paskutiniuoju etapu rodo šio tipo 

imigracijos reguliavimo liberalėjimą, tačiau tai nėra prioritetinė imigracijos politikos sritis.  

 

Nuolatinis gyvenimas 

 

Analizuojamu laikotarpiu LNG Lietuvoje reglamentavimas keitėsi kiekviename iš etapų šiais 

aspektais: pirmuoju etapu pagrindinis iššūkis buvo reglamentuoti jau gyvenančių šalyje 

                                                           
159 Statybų sektorius sparčiai augo nuo 2005 m. ir 2007 m. sudarė beveik pusė visų TŠP dirbo šioje srityje 
160 Daugiausiai TŠP dirba tolimųjų reisų vairuotojais: 2006 m. – 34 proc.,  2007 m. – 42 proc., 2009 m. – 32 proc., 

2010 m. – 63 proc. 2011 m. – 68 proc., 2012 m. – 70 proc., 2013 m. – 76 proc. 
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užsieniečių (neįgijusių LR pilietybės arba atvykusių tik po politinės santvarkos pasikeitimo) teisinį 

statusą; antruoju etapu pristatomas LNG jau naujos imigracijos kontekste; trečiuoju etapu buvo 

svarbu  pakeisti teisines nuostatas suvienodinant LNG reglamentavimą su ES teisės aktais ir 

plečiant pagrindus atsižvelgiant į naujus LLG tipus. Detalūs LNG pagrindai pateikiami 6 Priede. 

LNG pagrindai plėtėsi analizuojamu  laikotarpiu, svarbiausia struktūrinė permaina įvyko antrojo 

etapo pradžioje – pristatytas LNG ilgalaikio gyvenimo pagrindu (iki tol LNG gyventi įgijimo 

atvejai susiję išimtinai su šeimos imigracija), o griežčiausia nuostata - 2006m. reikalavimas 

išlaikyti valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus įgyjant LNG. Taip griežtėjo LNG 

gyventi įgijimas šeimos susijungimo atveju, numatytas leidimo panaikinimo terminas jei 

užsienietis negyvena nuolat Lietuvoje (nuo 2006 m. – vienoje iš ES narių), administracinės 

procedūros sudėtingėja ir nuolat keičiamos pristatant vis naujus reikalavimus  

Kita vertus LNG įgijimas liberalėja tikslinei imigracijos politikos grupei: aukštos kvalifikacijos 

imigrantams, pristatyta kategorija asmenų, kuri atleidžiama nuo kalbos ir Konstitucijos pagrindų 

testų, nuolatinio gyvenimo laikotarpis sutrumpinamas mokslo ir studijų pagrindu LLG turintiems 

TŠP. 

Išduoti LNG nurodo nuolatinės imigracijos potencialą bei mastus. Daugiausiai LNG nuo 2001 

m. įgijo ir pasikeitė Rusijos pilietybę turintys užsieniečiai, Baltarusijos, Ukrainos piliečiai, taip pat 

asmenys be pilietybės prasitęsė didžiąją dalį LNG, tačiau lyginant su išduotais LNG skaičiai yra 

žymiai mažesni (ypatingai bepiliečių atveju) (42 Priedas). Galima apibendrinti, jog dauguma 

bepiliečių ir Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos piliečių, turinčių LNG Lietuvoje gyvena mažiausiai 

5 m., o apžvelgus teisinį imigracijos reglamentavimą bei pirmojo etapo politines bei istorines 

transformacijas – ir daugiau nei 20 m. LNG išdavimas išaugo prieš Lietuvai stojant į ES (gali būti 

siejama su laisvo asmenų judėjimo sąjungoje teise). 

Teisinis reglamentavimas bei maži LNG įgijimo mastai ilgalaikio gyvenimo pagrindu rodo 

ilgalaikės imigracijos griežtą politiką. Pristatyti kalbos bei Konstitucijos žinių testai nurodo, jog 

nuolatinis gyvenimas šalyje galimas tik įrodžius integraciją, o integracijos politikos ir priemonių 

nebuvimas signalizuoja valstybės poziciją neskatinti nuolatinio gyvenimo šalyje.   

Pirmuoju etapu suformuota administracinė imigracijos nuostatų įgyvendinimo struktūra ir 

principai iš esmės nesikeitė, leidimų nagrinėjimo terminai trumpėjo (13 Priedas), galimas 

sprendimo apskundimas. Kita vertus teisinė bazė, kuri numato teisinių nuostatų įgyvendinimo 

tvarką nuolat plėtėsi, o poįstatyminiai teisės aktai keičiami ne tik priėmus naujus įstatymus. Šie 

pakeitimai susiję su detalesniu nuostatų reglamentavimu ir palieka mažiau vietos interpretacijai 
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sprendimą priimančiam pareigūnui, kita vertus apsunkina ir perkrauna biurokratiniais niuansais 

bei sistemą padaro itin sudėtingą.  

 

Integracijos politika 

 

Užsieniečių integracija visą analizuoją laikotarpį nebuvo tiek politinės dienotvarkės, tiek 

imigracijos politikos prioritetas, užsieniečių integraciją siejant arba su tautinėmis mažumomis 

(pirmasis etapas) arba su prieglobstį gavusiais užsieniečiais (antras etapas). Trečiajame etape 

galima identifikuoti pagrindinių silpnybių formuojant imigracijos ir integracijos politiką 

išskyrimą, o vėliau ir pirmuosius žingsnius integracijos politikos kūrime: naujausia UTP įstatymo 

redakcija nurodo, jog užsieniečių integraciją vykdo valstybinės institucijos, tarptautinės ir 

nevyriausybinės organizacijos, o jų veiklą koordinuoja speciali komisija. Šio komisijos sudarymą 

iš dalies galima vertinti kaip integracijos politikos atsiradimą imigracijos politinėje dienotvarkėje, 

ateityje siekiant nuoseklesnės bei koordinuotos integracijos politikos.  

Galima teigti, jog Lietuvoje LLG turintiems imigrantams nėra teisiškai reglamentuojama 

socialinės apsaugos politika ir integracija į visuomenę. Imigrantai, turintys LLG Lietuvoje į 

socialinę apsaugą pretenduoja tol, kol dalyvauja darbo rinkoje. Tačiau laikinai atvykusiems 

imigrantams suteikiamas prieinamumas prie visų lygių švietimo sistemos, teisiškai deklaruojamas 

nediskriminavimo principas, aktyvi ir pasyvi rinkimų teisė suteikiama LNG turintiems gyventi 

užsieniečiams savivaldybių tarybų rinkimuose. Kitos politinės teisės varijuoja (politinių partijų 

nariais gali būti tik LR piliečiai, tačiau asociacijų ir profesinių sąjungų ir užsieniečiai). 

Apibendrinant galima teigti, jog integracijos politika Lietuvos imigracijos politiką 

formuojančiuose dokumentuose nėra išsamiai apibrėžta, skiriant šiam procesui mažai dėmesio. 

Lietuvoje nėra migrantų integracijos strategijos, veiksmų planų, aiškių šios politikos tikslų bei 

įgyvendinimo infrastruktūros ir atsakingos institucijos (iki 2014 m.). Taip pat svarbu paminėti, jog 

nėra apibrėžta nei įstatymuose nei strateginiuose migracijos politikos dokumentuose kaip 

suprantama  integracijos sąvoka ir kada imigrantas yra integravęsis. Kita vertus, galima teigti, jog 

nuo 2007 m. TŠP integracijos klausimas tampa vis aktualesnis,  2014 m. priėmus politinius 

sprendimus (sudaryta integracijos reikalų komisija, tam tikros integracijos politikos kryptys 

nurodomos MPG, paskirta atsakinga institucija) tikėtina integracijos politikos kūrimo pradžia. 

Svarbu pažymėti, jog su MPG integracija yra įtraukiama į migracijos politikos tikslus, tačiau toliau 

reikalingas strategijų ir/ar veiksmų plano parengimas (visose MPG aptariamose migracijos 

politikos srityje, taip pat ir integracijos).  
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EIF šiuo metu yra vienintelė praktinė priemonė vykdant imigrantų integracijos procesus. 

Kadangi ši veikla yra fragmentuota, nors ir apimanti dauguma svarbiausių integracijos politikos 

sričių,  ir projektinė, neturi tęstinumo bei turinys priklauso nuo projektų išpildymo kokybės, taip 

pat nėra integruota į ilgalaikius integracijos politikos tikslus, jos efektyvumas stipriai ribotas. 

Augantys ir nauji imigracijos srautai nurodo potencialiai didesnį naujų imigrantų grupių 

pažeidžiamumą (dėl kalbos barjero, socialinių ryšių ir tinklo, bendruomenių neišplėtojimo, 

visuomenės netolerancijos ir diskriminacijos), o tai savo ruožtu nurodo integracijos politikos 

būtinumą. 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas integracijos infrastruktūros sukūrimui savivaldos 

lygmenyje (kadangi imigrantų koncentracija administraciniuose vienetuose rodo susiformavusius 

migracijos tinklus, taip pat natūralu, jog imigrantai atvykstantys darbo pagrindu koncentruojasi 

ekonomiškai labiausiai išsivysčiusiose vietovėse). Daugiausiai TŠP gyvena Vilniaus, Klaipėdos, 

Visagino, Kauno miestuose, Vilniaus rajone (44 Priedas).  

 

Pilietybės įgijimas 

 

Lietuvoje taikomi 17 iš 27 pilietybės įgijimo modelių (1 Priedas). Plačiausiai taikomi modeliai 

yra susiję su pilietybės perdavimu pagal kilmę ir giminingumu pagrįsti modeliai,161 tuo tarpu jus 

soli principas Lietuvoje taikomas tik tarptautinių teisės normų rėmuose (pamestinukams vaikams 

ir jei kitu atveju vaikas liktų bepiliečiu), nėra atskiros galimybės įgyti pilietybę jei asmuo gimė 

šalyje ir pilietybė neperduodama pagal kilmę (išimtis bepiliečiams asmenims gimusiems vaikams), 

natūralizacijos socializacijos pagrindu, pilietybės perdavimo sutuoktiniui (buvęs liberalus 

natūralizacijos reglamentavimas itin sugriežtintas).  

Natūralizacijos sąlygos Lietuvoje nuo nepriklausomybės pradžios nesikeitė, griežtėjo tik jų 

interpretacija (18 Priedas, 19 Priedas). Vaikams LR pilietybė suteikiama jei tėvai (ar vienas iš jų) 

įgiję LR pilietybę (17 Priedas). Nors atskiras modelis neišskiriamas, Lietuvoje liberalesni 

reikalavimai taikomi natūralizacijos būdu LR piliečių sutuoktiniams įgyjant pilietybę (20 Priedas). 

Pilietybės netekimo modeliai taikomi 9 iš 15, tačiau su tyrimo tiksline grupe susiję tik keturi: 

netekimas dėl nelojalumo, išdavystės (L07), kriminalinių nusikaltimų vykdymo (L08), netikros 

informacijos pateikimo įgyjant pilietybę (L09) ir vaikų pilietybės netekimas priklausomai nuo tėvų 

pasikeitusios pilietybės (L11). Iš esmės pilietybės akto pripažinimas negaliojančiu griežtėjo, 

                                                           
161 A01, A04, A12, A16, A19, A20,  A21 
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praplečiant nusikaltimų žmoniškumui apibrėžimą bei veiklą prieš LR nepriklausomybę. Svarbu 

pažymėti, jog nėra numatyta termino kada pilietybės suteikimas gali būti peržiūrimas, tai reiškia, 

jog iš asmens, kuris ne gimimu įgijo pilietybę, ji bet kada gali būti atimta. Taip pat, nėra numatyta 

procedūrų ir sąlygų, kada, kaip ir kokiais pagrindais gali būti peržiūrimas pilietybės suteikimas. 

Pagrindiniai pilietybės politikos pokyčiai buvo susiję su istoriniais procesais: apibrėžtis kas yra 

piliečiai plečiant ir siaurinant etninių lietuvių priėjimą prie pilietybės bei debatai dėl dvigubos 

pilietybės suteikimo šiai grupei. Įstatymų pakeitimai analizuojamą laikotarpį susiję su projekto 

tiksline grupe yra griežtėjantys: (1) natūralizacija šeimos susijungimo pagrindu nuo 1 m. iki 7 m. 

ilginant pragyvenimo laikotarpį; 2) pilietybės akto suteikimo pripažinimas negaliojančiu praplėtė 

aplinkybes ir padarytus nusikaltimus, tačiau pakeitimas jog sprendimą priima teismas vertintinas 

kaip teigiamas; 3) pilietybės suteikimas išimties tvarka papildytas plečiant reikalavimus; arba 

nesikeičiantys: 1) natūralizacijos sąlygos, tačiau šių sąlygų reglamentavimas ir įgyvendinimas 

griežtėjo, kita vertus tapo aiškiau  reglamentuotas  paliekant  mažiau vietos interpretacijoms; 2) 

pilietybės perdavimas vaikams tėvams įgijus LR pilietybę. Prie liberalių nuostatų galima priskirti 

dvigubos pilietybės draudimo išimtį pilietybę įgyjant pabėgėlio statusą turintiems asmenims. 

Griežtą natūralizacijos reglamentavimą atspindi užsieniečių skaičius šuo būdu įgijusių LR 

pilietybę: 2006 m. dar matomas augimas (610 naujų piliečių), tačiau nuo minėtų metų LR pilietybę 

įgyja vis mažiau asmenų (pvz.  2012 m. lyginant su 2006m. natūralizuotų asmenų skaičius trigubai 

mažesnis). Svarbiausia, jog apie pusė asmenų įgyjančių LR pilietybę natūralizacijos tvarka yra 

bepiliečiai (nors šių asmenų Analizuojamu laikotarpiu mažėja), t.y. nėra tiesioginių sąsajų su 

imigracija. Antra didelė grupė – buvę Rusijos piliečiai (skaičius išaugo Lietuvos stojimo į ES metu 

ir pora metų po to, vėliau vėl stabilizavosi), toliau seka ukrainiečiai bei baltarusiai (50 Priedas). 

Šios tendencijos atitinka imigracijos tendencijas.  

Administraciniu požiūriu teigiamai vertintina, jog numatyti pilietybės suteikimo nagrinėjimo 

terminai (negalimas proceso vilkinimas). Kita vertus, įstatymai numato, jog pilietybę suteikiant 

natūralizacijos tvarka sprendimai priimami atsižvelgiant į valstybės interesą (tai reiškia, jog net 

atitinant sąlygas galimas neigiamas sprendimas). Tai, jog pilietybę natūralizacijos tvarka priima 

LR Prezidentas rodo šio pilietybės modelio teikimo svarbą valstybėje. Taip pat įstatymuose 

pateiktos nuostatos prieštarauja viena kitai ir pilietybės lygybės principui: įstatyme nurodoma, jog 

pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į jos įgijimo pagrindą tačiau 1) pilietybę praranda vaikai įgiję ją 

ne gimimu (jei netaptų bepiliečiais) jei jų tėvai praranda LR pilietybę; 2) pilietybės akto suteikimas 

gali būti pripažįstamas negaliojančiu jei įrodoma jog įgytas apgaule (t.y. natūralizacijos pagrindu 

pilietybė gali būti atimta, piešingai nei gimimu įgyta (išskyrus labai išimtinius atvejus).  
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Pilietybės politikos modelis 

 

Remiantis teisine pilietybės politikos analizės prieiga, Lietuvos pilietybės politika yra griežta, o 

naujų piliečių įtraukimo praktika reta (žr. natūralizacijos rodikliai (50 Priedas) ir natūralizacijos 

sąlygos (18 Priedas)). Formuojama pilietybės politikos praktika nesiremia tik teisiniu traktavimu, 

nes: 1) pilietybės įgijimo teisinės nuostatos ypač liberalios etninės kilmės lietuviams ir itin griežtos 

jokių ryšių su Lietuva neturintiems užsieniečiams; 2) pilietybės perdavimas jus sanguinis yra 

liberaliausias koks tik gali būti, t.y. pilietybė pagal kilmę vaikams perduodama visais atvejais, jus 

soli atvejai nėra taikomi, o pilietybės įgijimas vaikams priklauso nuo jų tėvų teisinio statuso 

Lietuvoje; 3) galimas pilietybės atėmimas (suteikimo akto pripažinimas negaliojančiu) pilietybę 

ne gimimu įgijusiems asmenims. 

Sociologinė prieiga (šiame tyrime) nurodo išimtinai su pilietybę siejamas teises ir pareigas. 

Tačiau bendros šių teisių konvergencijos tendencijos vyrauja ir Lietuvos atveju (išimtinai LNG 

turinčių užsieniečių atveju, kuriems suteikiamos visos socialinės ir pilietinės teisės,  bei kai kurios 

politinės (aktyvi ir pasyvi rinkimų teisė savivaldos rinkimuose). Laikiniems užsieniečiams šių 

teisių suteikimas stipriai ribojamas: socialinės teisės priklauso nuo socialinio draudimo, t.y. LLG 

turintis užsienietis dirba ir moka mokesčius; politinių teisių (siaurąja prasme) nėra suteikiama 

jokių, tuo tarpu  suteikiamomis pilietinėmis teisėmis yra naudojami pasyviai (pvz. naujų imigrantų 

vangus bendruomenių kūrimasis, savo teisių užtikrinimas, antidiskriminacijos praktikos stoka ir 

pan., nors šioms nuostatoms pagrįsti reikia gilesnių empirinių tyrimų)). LNG turinčius užsieniečius 

Lietuvoje galima priskirti prie denizenų grupės (šis statusas turi ryškias augimo tendencijas 

Europoje, taip suteikiant didelę dalį teisių, tačiau atribojant nuo pilietybės). Daugumos šių teisių 

ribojimas ir praktinės raiškos stoka nurodo į integracijos politikos nebuvimą.  

Politologinė analizės prieiga yra pati plačiausiai bei sunkiausiai praktikoje atskleidžiama. Šiuo 

atveju Lietuvoje vyraujantis etninio nacionalizmo suvokimas perkeliamas į pilietybės politiką, kai 

ryšys su bendruomene (tauta) yra grįstas etniniu principu. Tai iliustruoja liberalios pilietybės 

įgijimo nuostatos etninės kilmės lietuviams (iki ketvirtos kartos), nereikalaujant jokių papildomų 

sąlygų, tuo tarpu tokių ryšių neturintys asmenys turi įrodyti savo priklausymą bendruomenei per 

griežtus natūralizacijos reikalavimus. Lietuvoje pilietybės sąvoka persidengia su tautybės.  

Galima teigti, jog Lietuva tik po stojimo į ES susidūrė su naujos imigracijos srautais, visą 

laikotarpį buvo emigracijos valstybe, todėl pilietybės politikos formavimas buvo orientuotas į 

emigrantus, bei atkūrus nepriklausomybę pilietijos apibrėžimas dėl istorinių konjunktūrų siejamas 
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su etniniais lietuviais (net piliečio apibrėžimas įstatyme  iki 2011 m. tai pabrėžia (16 Priedas)). 

Nors reikia išsamesnių, ypatingai istorinės analizės prieigos, tyrimų, galima teigti, jog 

valstybingumo samprata Lietuvoje reflektuoja pilietybės politikos nuostatose (nacionalinio 

tapatumo metodas (Meyers, 2001). Šiuo atveju tiek migracijos tendencijos (dideli emigracijos 

mastai), tiek etninio nacionalizmo (valstybės formavimas etniniu pagrindu) raiška įtakoja 

pilietybės politikos nuostatas.  

Lietuvoje vykdoma  re-etnizuojanti pilietybės politika (Joppke, 2003), tikslinę pilietybės 

politikos grupę išskiriant emigrantus ir išvykusius buvusius LR piliečius (bei jų palikuonis). De-

etnizuojantys pilietybės politikos bruožai teisiškai nėra priimti: 1) pilietybės įgijimas 

nepalengvintas antros kartos imigrantams (nėra natūralizacijos socializacijos pagrindu); 2) itin 

griežti natūralizacijos reikalavimai pirmos kartos imigrantams (ir griežtinama analizuojamu 

laikotarpiu); 3) dvigubos pilietybės pripažinimas imigrantų atveju Lietuvoje nebuvo net svarstytas 

(Platačiūtė 2012). 

Šios nuostatos patvirtinamos ir remiantis Howard (2009) argumentais: Lietuva nebuvo 

kolonialistinė valstybė, todėl uždaresnė „kitiems“, o demokratizacijos vėlyva raida ir  

neįsitvirtinimas nudarė blogesnes sąlygas priimti imigrantus. 

Hansen ir Weil (2001b) teorija dėl pilietybės pakitimų liberaliose demokratijose nepatikrinama 

Lietuvos atveju, kadangi reikalauja ilgesnio laikotarpio ir didesnių imigracijos srautų, kita vertus 

galima teigti, jog šiuo metu Lietuvoje prasideda pirmoji fazė, kuomet augant imigracijos srautams 

pilietybės įgijimas turėtų būti sugriežtinamas (Lietuvos atveju sugriežtinimas sunkiai įmanomas, 

kadangi numatyti beveik visi natūralizacijos reikalavimai ir maksimaliai ilgas laikotarpis); kita 

vertus antroji fazė galimai atpažįstama Lietuvos atveju atkūrus nepriklausomybę – imigrantų 

bendruomenei (atvykusiai sovietinės okupacijos metais) esant stabiliai – liberalizuojami 

natūralizacijos reikalavimai (Lietuvos atveju itin liberalūs – nulinis pilietybės įstatymas). Tuo 

tarpu pilietybės politika Lietuvoje buvo politizuota tik etninių lietuvių tikslinės grupės atveju.  

Baubock (2007) įvedamas dvigubos pilietybės reglamentavimo indikatorius – Lietuvoje 

dvigubos pilietybės galimybė svarstyta  ir dalinai įteisinta emigracijos ir etninių lietuvių atveju, 

kuris patvirtina prieš tai aptartas teorines priedas Lietuvos atvejui.  

Nacionalinio tapatumo metodas papildo pilietybės politikos analizę įtraukiant ir imigracijos 

politikos vertinimus šiais aspektais (kurie didžia dalimi persidengia su ankščiau atlikta analize): 1) 

Lietuva tautiniu pagrindu formuota valstybė, todėl imigracija suvokiama ir vertinama daugiau  

neigiamai; 2) yra homogeniška valstybė (užsieniečiai sudaro tik apie 1proc. gyventojų, o etniniai 
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lietuviai apie 84 proc. (22 Priedas, 23 Priedas); 3) dominuojantis pilietybės teikimo principas – 

jus sanguinis. 

Pirmais dviem atvejais, remiantis teorija, imigracija ne tik suvokiama ir vertinama neigiamai, 

tačiau etniniu pagrindu kurta ir homogeniška valstybės pozicija paveikia imigracijos politikos 

kryptį ir institucionalizaciją – Lietuvoje vienareikšmiai vykdoma griežta imigracijos politika, 

siekiant riboti imigraciją teisinėmis priemonės, o prioritetas teikiamas laikinai ir apykaitinei 

migracijai (ypatingai darbo imigracijos atveju).  Taip pat ne tik priėjimas prie pilietybės 

imigrantams yra itin sudėtingas dėl natūralizacijos griežtų sąlygų, tačiau ir nuolatinio gyventojo 

statusas suteikiamas tik įrodžius integraciją (kalbos ir Konstitucijos žinių testai). Taip pat 

nenumatytas pilietybės suteikimas šalyje gimusiems ir augusiems užsieniečių vaikams. Todėl 

galima teigti, jog Lietuvoje sudėti dvigubi saugikliai priimant imigrantus į visuomenę (kaip 

bendruomenę) bei suteikiant teisėtą statusą: LNG įgijimas ir pilietybės suteikimas. Griežta 

pilietybės politika remiama griežtu imigracijos valdymu (tiek laikinos tiek nuolatinės). Taip pat 

nėra reglamentuotas jus soli pilietybės teikimo modelis, kuris pagal teorija būdingas valstybėse, 

kuriose imigracijos ir pilietybės politikos ryšys yra stiprus (t.y. pilietybės įgijimas yra traktuojamas 

kaip natūrali imigracijos proceso raida).  

Lietuvoje nėra atlikta tyrimų, kaip pilietybė įtakoja imigrantų socialinę, ekonominę, politinę 

integraciją. Būtent integracija šiose srityse (nepaisant ar užsienietis įgijęs pilietybę ar ne) yra 

pradinis atskaitos taškas vertinant tiek vykdomos politikos efektyvumą, tiek pačio imigranto 

integracijos procesą. Lietuvoje reglamentuoti natūralizacijos reikalavimai, teoriškai reikalauja 

ekonominės integracijos įrodymo (būtinas teisėtas pragyvenimo šaltinis), dalinai socialinės 

(kalbiniai komunikacijos gebėjai vienas iš esminių  sėkmingos socializacijos pagrindų) ir sąlyginai 

politinės (Konstitucijos žinių testas  tik teoriškai įgalina migrantą susipažinti su šalies politine 

santvarka).  

Galima daryti išvadą, jog natūralizacija Lietuvoje traktuojama kaip galutinis integracijos etapas 

dėl itin griežtų natūralizacijos reikalavimų (Vink ir Prokic-Breuer, 2012) ir valstybės paramos 

nebuvimo (integracijos programų, paruošiamųjų kursų, pilietybės įgijimo skatinimo ir 

reklamavimo kampanijų). Jei pilietybę traktuoti kaip pagrindinį integracijos indikatorių,  Lietuvoje 

tai rodo aiškiai ribojančią integracijos politiką ir pratiką.  

Administracinių pilietybės įgijimo sąlygų tyrimo Lietuvoje nėra atlikta, todėl negalima 

apibendrinti, kaip institucionalizuota administracinė praktika veikia pilietybės įgijimo 

natūralizacijos tvarka mastus bei imigrantų galimybes.   
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Apibendrinant visus teorinius teiginius ir Lietuvos atvejo analizę, galima konstatuoti, jog 

Lietuvoje yra etninis pilietybės politikos modelis. Kita vertus galima teigti, jog šis Lietuvos 

pilietybės politikos modelis patiria konvergenciją, kaip ir kitų valstybių atveju, nes teisinės 

nuostatos yra įtakojamos tarptautinių susitarimų ir visuotinai priimtinų žmogaus teisių 

(bepilietybės prevencija: pvz. iš vaiko pilietybė negali būti atimta, jei tėvai prarado pilietybę, tuo 

atveju jei jis liks bepilietis; nuo 2011m. leidžiama dviguba pilietybė prieglobstį gavusiems 

asmenims; panaikinta diskriminacinė nuostata, jog pilietybės negali įgyti psichinėmis ligomis 

sergantys asmenys ir kt.).  
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IŠVADOS 

 

Lietuvoje formuojamą imigracijos politiką galima suskirstyti į tris etapus, kuriuos nulėmė 

pasikeitęs teisinis reguliavimas: Pirmas etapas (1991 – 1997 m.) pasižymi itin griežtos teisinės 

bazės sukūrimu, prioritetą išskirtinai teikiant šeimos susijungimui, dėl politinių transformacijų 

susidariusių iššūkių sėkmingu išsprendimu; antrajam etapui (1998 – 2003 m.) būdingas 

nuoseklesnio ir visas sritis apimančio migracijos valdymo kūrimas bei įgyvendinimas, teisių 

atsižvelgiant į žmogaus teises plėtojimas; trečiuoju etapu (2004- 2013 m.) pagrinddiniai pakeitimai 

susiję su prisijungimu prie ES, pradedama formuoti nuosekli imigracijos politika, nors ir 

fragmentiškai, politiniai prioritetai perkeliami į teisės aktus, naujas imigracijos politikos prioritetas 

– aukštos kvalifikacijos darbo imigracija. 

Kadangi Lietuvoje nėra apibrėžtos ir įgyvendinamos ilgalaikės migracijos politikos, galima 

teigti, jog imigracijos politika (ar jos nebuvimas) įtakotas migracijos procesų ir srautų: pirmuoju 

ir antruoju etapais esant mažiems imigracijos mastams imigracijos politika nėra politinės 

dienotvarkės sritis, augant imigracijos srautams trečiuoju etapu palaipsniui pradedamas 

imigracijos politikos formavimas. Būtent imigracijos srautų struktūra (auganti darbo imigracija) 

nulėmė, jog EMRS ir vėlesnis imigracijos politikos formavimas bei svarbiausi teisinio 

reglamentavimo pakeitimai susiję būtent su darbo imigracija. Vienareikšmiškai dominavęs šeimos 

imigracijos principas keičiamas aukštos kvalifikacijos darbo imigracija (tai atsispindi ir 

imigracijos srautuose pagal atvykimo pagrindą: šeimos susijungimo imigraciją keičia darbo 

imigracija).  

Pagrindiniai imigracijos politikos principai susiformavo nuo analizuojamo laikotarpio pradžios 

(reglamentuoti per teisines nuostatas ir jų įgyvendinimą): 1) laikinos imigracijos prioritetas 

(pirmuoju etapu nėra galimybės įgyti leidimą nuolat gyventi nuolatinio gyvenimo pagrindu; 

antruoju ir trečiuoju etapais ši galimybė ribojama darbo imigrantams ir mokslo pagrindu 

atvykstantiems užsieniečiams (iki 2006 m.), griežtos LNG įgijimo sąlygos: kalbos ir Konstitucijos 

žinių testų pristatymas; šią nuostatą patvirtina išduotų ir pakeistų LLG ir LNG santykio analizė); 

2) apykaitinė migracija (nėra teisinės galimybės tam tikroms imigrantų kategorijoms (darbo, iki 

2006m. mokslo pagrindais) įgyti LNG); 3) selektyvi imigracijos politika (nors teisiškai 

nereglamentuota, o politiškai deklaruota su pirmu migracijos politikos strateginiu dokumentu,  

migracinė elgsena ir kiti veiksniai nulėmė, jog didžioji dalis naujai atvykstančių ir nuolat 

gyvenančių užsieniečių bei įgyjančių LR pilietybę Lietuvoje yra iš Rusijos, Baltarusijos ir 

Ukrainos). Geografinio selektyvumo principas, nors ir susiformavęs pagal migracinę elgseną, 
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buvo priimtinas tiek politikos, tiek visuomenės kontekste; 4) griežta darbo imigracijos politika ( 

užsieniečiui, norinčiam dirbti, reikia įgyti darbo leidimą ir LLG (iki 1999 m. – specialiąją vizą); 

numatyti vietinės darbo rinkos apsaugos mechanizmai; tik kvalifikuota darbo imigracija; tik 

laikina ir apykaitinė darbo imigracija; įdarbinimas konkrečioje darbo vietoje, o ją praradus – 

leidimo dirbti ir LLG panaikinimas). 

Galima teigti, jog visą analizuojamą laikotarpį Lietuvoje formuojamas išimtinai griežtas 

imigracijos valdymas ir sudėtingas administracinis įgyvendinimas. Teisinis reglamentavimas bei 

maži LNG įgijimo mastai ilgalaikio gyvenimo pagrindu rodo ir ilgalaikės imigracijos griežtą 

politiką. Pristatyti kalbos bei Konstitucijos žinių testai nurodo, jog nuolatinis gyvenimas šalyje 

galimas tik įrodžius integraciją, o integracijos politikos ir priemonių nebuvimas signalizuoja 

valstybės poziciją neskatinti nuolatinio gyvenimo šalyje.  

Užsieniečių integracija visą analizuoją laikotarpį nebuvo tiek politinės dienotvarkės, tiek 

imigracijos politikos prioritetas, tačiau nuo 2014 m. ši pozicija keičiasi integraciją pažymint tarp 

imigracijos politikos prioritetų, paskiriant atsakingą instituciją. Tolesnis integracijos politikos 

formavimas priklauso nuo strategijos ir/ar veiksmų plano ir integracijos infrastruktūros sukūrimo 

bei įgyvendinimo.  

Vertikali analizės prieiga (teisinė prieiga: legalus statusas) nurodo maksimaliai griežtą pilietybės 

įgijimo reglamentavimą, apimantį beveik visus galimus reikalavimus ir jų ribotą 

institucionalizacijos praktiką (valstybė nesuteikia mokymo ir pasirengimo testams programų, nėra 

reklaminių kampanijų, neskatina integracijos tiek laikinų, tiek nuolatinių užsieniečių atveju). 

Pilietinės ir socialinės teisės plačios, dalinai prieinamos ir politinės teisės LNG turintiems 

užsieniečiams tikėtina skatina šių asmenų integraciją, tačiau neskatina įgyti pilietybės. Horizontali 

analizė nurodo išskirtinai etninį pilietybės politikos suvokimą ir modelį, piliečių bendruomenę 

siejant su bendra kilme, o abipusis ryšys tarp piliečio ir valstybės grindžiamas pirmiausiai ne 

teisiniu, o etniniu ryšiu.  

Lietuvoje identifikuojamas etninis pilietybės modelis,  nes pilietybės instituto suvokimas yra 

stipriai etnizuotas bei dominuoja etninio nacionalizmo forma, tauta – kaip bendros kilmės individų 

bendruomenė. Jus sanguinis yra dominuojantis pilietybės teikimo modelis, taikomas plačiausia 

savo forma (pilietybė pagal kilmę perduodama visais atvejais). Pilietybės politikos tikslinė grupė 

– etninės kilmės emigrantai (re-etnizuojanti pilietybės politika). Šie pilietybės politikos bruožai 

aptinkami ir laikinos imigracijos teisiniame reguliavime. Griežtas tiek imigracijos, tiek pilietybės 

politikos teisinis reguliavimas jokių etninių ryšių su šalimi neturinčių asmenų atžvilgiu ypatingai 

riboja šios grupės priėmimą į visuomenę bei jų integraciją. 
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Natūralizacija Lietuvoje traktuojama kaip galutinis integracijos etapas dėl itin griežtų 

natūralizacijos reikalavimų ir valstybės paramos nebuvimo (integracijos programų, paruošiamųjų 

kursų, pilietybės įgijimo skatinimo ir reklamavimo kampanijų). Jei pilietybę traktuoti kaip 

pagrindinį integracijos indikatorių,  Lietuvoje tai rodo aiškiai ribojančią integracijos politiką ir 

pratiką. Taip pat griežtas pilietybės įgijimo natūralizacijos tvarka sąlygas apibrėžianti pilietybės 

politika subordinuota imigracijos politikai, kuria siekiama išvengti etnonacionališkai 

nepageidaujamo imigrantų kūrimosi nuolatiniam gyvenimui. 

Šias imigracijos ir pilietybės sąsajas (siekis riboti  imigraciją griežtinant imigracijos ir 

natūralizacijos politiką patvirtina): 1) maži imigracijos  mastai ir natūralizuotų imigrantų skaičiaus 

mažėjimas (veda prie išvados jog natūralizacijos procesas sunkėja); 2) tikslinei imigracijos 

politikos grupei lengvesnis pilietybės įgijimas natūralizacijos tvarka (pirmuoju etapu – 

natūralizacija sutuoktiniui itin liberali, tačiau antruoju etapu stipriai griežtinama (šeimos 

imigracijos prioritetas pamažu keičiamas); dabartinei imigracijos politikos tikslinei grupei – 

aukštos kvalifikacijos imigrantams – lengvesnis nuolatinio gyventojo statuso įgijimas); 3) galimas 

pilietybės atėmimas asmenims, ją įgijusiems ne gimimu. 
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75. LR Prezidento dektretas Nr. 1227 Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo 

tvarkos, 1997 03 04, žin, 1997, Nr. 21-503.  

76. LR Prezidento dektretas Nr. 1K-117 Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir 

pilietybės klausimų nagrinėjimo šioje komisijoje taisyklių patvirtinimo. 

77. LR Prezidento dektretas Nr. 1K-812 Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir 

Pilietybės reikalų komisijos reglamento patvirtinimo, 2011 09 06, Žin., 2001, Nr. 112-

5264. 

78. LR Prezidento dektretas Nr. 1K-869  Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir jos 

darbo tvarkos, 2007 01 19, Žin., 2009, Nr. 9-352. 

79. LR Prezidento dektretas Nr. 36 Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo 

tvarkos, 2003 04 02, Žin., 2003, Nr. 34-1425. 

80. LR Prezidento dektretas Nr. 41 Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo 

tvarkos, 1998 04 15, žin, 1998, Nr. 38-1013.  

81. LR Prezidento dektretas Nr. 69 Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo 

tvarkos, 2004 09 15, žin., 2004, Nr. 140-5103. 

82. LR Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymas, 2006 12 21, Nr. X-1001, 

Žin., 2006, Nr. 143-5445. 

83. LR Seimo aiškinamasis raštas Nr. 2108 LR leidimo nuolat gyventi išdavimo užsieniečiams, 

kurie atvyko gyventi į Lietuvą po Imigracijos įstatymo įsigaliojimo, įstatymo aiškinamasis 

raštas, 1996 02 05. 

84. LR Seimo nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo "Dėl 

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos" pakeitimo ir papildymo, 

1993 06 08, Žin., 1993, Nr. 22-512. 

85. LR Seimo nutarimas Nr. I-405 Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos" pakeitimo 

ir papildymo, 1994 03 15, Žin., 1994, Nr. 22-347. 

86. LR Seimo nutarimas Nr. IX-1595 Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. Gairės, 2003 

06 03. 

87. LR Seimo nutarimo Dėl imigravimo kvotos 1999 metais projekto aiškinamasis raštas, 1998 

12 28, Nr. P-1532 

88. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 49 Dėl užsieniečių, neturinčių 

leidimų nuolat gyventi Lietuvoje, laikino įdarbinimo dokumentų patvirtinimo, 1995 04 07, 

Žin., 1995, Nr. 35-880. 

89. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 62 Dėl Užsieniečių įsidarbinimo 

Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarkos patvirtinimo, 2000 06 01, Žin., 2000, 

Nr. 48-1399. 

90. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 63 Dėl socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 62 ?Dėl Užsieniečių įsidarbinimo 

Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarkos" dalinio pakeitimo, 2002 05 17, Žin., 

2002, Nr. 56-2277.  
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91. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-118 Dėl Leidimo dirbti 

užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo, 2006 04 24, Žin., 2006, Nr. 

46-1669. 

92. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-133 Dėl Leidimo dirbti 

užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo, 20013 03 27, Žin., 2013, 

Nr. 34-1675.  

93. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-179 Dėl Leidimo dirbti 

užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo, 2004 07 16, Žin., 2004, Nr. 

113-4256. 

94. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-192  Dėl socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. A1-179 ,,Dėl Leidimo dirbti 

užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo , 2005 07 05, 

Žin., 2005, Nr. 85-3176. 

95. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-194 Dėl vienos paros 

pragyvenimo lėšų, būtinų užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, dydžio nustatymo, 

2003 12 11, Žin., 2003, Nr. 117-5365.  

96. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-203 Dėl pragyvenimo 

Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos 

Respublikoje, užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, 

nustatymo, 2004 08 30, Nr. 133-4817.  

97. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-207/1V-270 Dėl socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 

A1-223/1V-310 "Dėl Leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, 

išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, 2007 07 27, Žin., 2007, Nr. 86-

3454. 

98. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-265 Dėl socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. A1-118 "Dėl Leidimo 

dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, 2007 09 

28, Žin., 2007, Nr. 103-4224. 

99. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-279 Europos fondo trečiųjų 

šalių piliečių integracijai metinė 2007 m. programa. 2008 08 01. Žin. 2008, Nr. 90-3612.   

100. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-284 Dėl Europos fondo 

trečiųjų šalių piliečių integracijai metinės 2011 m. programos patvirtinimo. 2011 06 14. 

101. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-289 Dėl Europos fondo 

trečiųjų šalių piliečių integracijai metinės 2012 m. programos patvirtinimo. 2012 06 19.  

102. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-322/1V-462 Dėl socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr.A1-

223/1V-310 "Dėl Leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo 

sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, 2006 12 14, Žin. 2006, Nr. 135-5126. 

103. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-366 Dėl Europos fondo 

trečiųjų šalių piliečių integracijai metinės 2013 m. programos patvirtinimo.  2013 07 04.  

104. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-436 Europos fondo trečiųjų 

šalių piliečių integracijai metinė 2009 m. programa. 2010 07  02. Žin. 2010, Nr. 86-3647. 

105. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-476/1V-635 Dėl Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2004 m. rugsėjo 28 d.  įsakymo Nr. A1-223/1V-310 "Dėl Leidimo dirbti 
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užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo" papildymo, 2010 10 07. 

106. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-500 Dėl Leidimo dirbti 

užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo, 2009 08 18, Žin., 2009, Nr. 

98-4134 

107. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr.A1-169  Dėl Informavimo apie 

komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo, 2005 06 16, Žin., 2005, Nr. 

77-2801  

108. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsamymas Nr.  A1-250 Dėl Europos fondo 

trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje valdymo ir kontrolės 2007–2013 

metų sistemos patvirtinimo, 2007 09 20. Žin. Nr. 100-4096  

109. LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr. ISAK-286 Dėl Valstybinės kalbos 

mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir 

vykdymo, 2004 03 01, Žin., 2004, Nr. 46-1538  

110. LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr.1282 Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikavimo komisijų nuostatų, 1998 10 06, Žin., 1998, Nr. 89-2470   

111. LR Teisingumo ministerijos įsakymas Nr. 28 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzamino programos patvirtinimo, 1993 03 31 

112. LR Užsienio reikalų ministerijos įsakymas Nr. 1V-280/V-109 Dėl Dokumentų vizai gauti 

pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo 

Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklių patvirtinimo, 

2004 09 02, Žin. 2004, Nr. 136-4961 

113. LR Vidaus reikalų ministerijos Aiškinamasis raštas Nr. P-855 Užsieniečių teisinės 

padėties įstatymo projekto, 1997 11 12 

114. LR vidaus reikalų ministerijos įsakymas Nr. 470 Kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į 

Lietuvos Respubliką patvirtinimo taisyklės. 1997 09 26, , žin. 1997 10 31, Nr. 99-2516 

115. LR vidaus reikalų ministerijos įsakymas Nr. 501 Dėl Lietuvos Respublikos fizinio ar 

juridinio asmens kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką formos ir 

patvirtinimo tvarkos, 2002 10 15,  Žin. 2002, Nr. 102-4593   

116. LR vidaus reikalų ministerijos įsakymas Nr. 644 Kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į 

Lietuvos Respubliką patvirtinimo taisyklės ėl Kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į 

Lietuvos Respubliką taisyklių, patvirtintų Vidaus reikalų ministerijos 1997 09 26 įsakymu 

Nr. 470 dalinio pakeitimo ir papildymo. 1999 11 25, nr. 470, žin. 1999,  Nr. 104-3008 , str 

3 

117. LR vidaus reikalų ministerijos įsakymas Nr. 802 Dėl Kvietimų į Lietuvos Respubliką 

laikinai atvykstantiems užsieniečiams išdavimo taisyklių, 1993 10 22, Žin., 1993, Nr. 2-38 

118. LR Vidaus reikalų ministerijos projektas Nr. 2651 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo 

"Dėl imigravimo kvotos 1997 metais"projektas, 1996 10 15 

119. LR Vidaus reikalų ministerijos projektas Nr. P-962 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo 

"Dėl imigravimo kvotos 1998 metais"projektas, 1997 12 16 

120. LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-329 Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo įvertinimo taisyklių 

patvirtinimo, 2005 10 12, Žin., 2005, Nr. 126-4509 

121. LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-445 Dėl Leidimų nuolat gyventi Lietuvos 

Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo įvertinimo taisyklių 

patvirtinimo, 2005 12 21, Žin., 2005, Nr. 5-157   

122. LR Vyriausybės  nutarimas Nr. 1123 Dėl žyminio mokesčio tarifų bei žyminio mokesčio 

mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo, 1994 11 11, Žin., Nr. 89-1732  
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123. LR Vyriausybės  nutarimas Nr. 1458 Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios 

rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo Tvarkos patvirtinimo,  2000 12 15 Žin., 2000, 

Nr. 108-3463 

124. LR Vyriausybės aiškinamasis raštas Nr. 1983 Dėl imigravimo kvotos 1996 metams, 1995 

12 13 

125. LR Vyriausybės nutarimas Dėl užsieniečių, atvykstančių laikinai dirbti į Lietuvos 

Respubliką, įdarbinimo 1999 metų kvotos patvirtinimo, 1999 03 23 LR Vyriausybės 

nutarimas Dėl užsieniečių, atvykstančių laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, įdarbinimo 

1999 metų kvotos patvirtinimo, 1995 07 20 / 1996 01 11 / 1997 02 03 / 1998 02 02 / 1999 

03 23 

126. LR Vyriausybės nutarimas Nr . 647 Dėl paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvoje, 

1992 09 03, Žin., 1992, Nr. 29-877 

127. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 116 Dėl imigravimo klausimų sprendimo tvarkos nuostatų 

patvirtinimo, 1992 02 21 , Žin., 1992,  Nr. 12-338  

128. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 dėl Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, 

ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos patvirtinimo, 2004 09 15,  Žin., 2004, Nr. 

140-5125.   

129. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1204, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. 

lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio 

pakeitimo, 2000 05 01 

130. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1319 Dėl Valstybinės tarptautinių studijų komisijos 

sudėties ir nuostatų tvirtinimo, 1996 11 13, Žin., 1996, Nr. 112-2550  

131. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1448 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1687 Dėl Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo pakeitimo, 

2004 11 15, Žin., 2004, Nr. 167-6133  

132. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 145 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 

straipsnyje numatytų lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminų, 1993 03 08, Žin., 1993, Nr. 9-229  

133. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 158 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių studijų ir stažuočių 

užsienyje ir užsieniečių studijų ir stažuočių Lietuvoje, 1992 03 12, Žin. 1992, Nr. 17-462 

134. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1687 Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo, 2003 12 

24, Žin., 2003, Nr. 123-5617  

135. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1688 Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų 

patvirtinimo ir įgyvendinimo, 20003 12 24, Žin., 2003, Nr. 123-5618  

136. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 180 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 

birželio 26 d. nutarimo Nr. 685 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų 

patvirtinimo" dalinio pakeitimo, 2002 02 06, Žin., 2002, Nr. 15-573  

137. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 186 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 

birželio 26 d. nutarimo Nr. 685 Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų 

patvirtinimo" dalinio pakeitimo, 2001 02 21, Žin., 2001, Nr. 18-548  

138. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 218 Dėl leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 

išdavimo, 1992 03 31, Žin., 1992, Nr. 17-467 

139. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 228 Dėl Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, 

gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos 

patvirtinimo, 2000 02 28, Žin., 2000, Nr. 19-465  

140. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 237 Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos 

Respublikoje laikinosios tvarkos patvirtinimo, 1995 02 13, Žin., 1995, Nr. 15-356  
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141. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 311 Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos 

taisyklių patvirtinimo, 1993 05 07, Žin., 1993, Nr. 15-401 

142. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 312 Dėl Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo 

patvirtinimo, 2011 04 20 

143. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 317 Dėl nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų 

programos patvirtinimo, 2009 04 15  

144. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 319 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimų pripažinimo netekusiais galios, 2006 04 03, žin., 2006, Nr. 38- 

145. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 335 Dėl Sprendimų dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti 

arba jų išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymo tvarkos patvirtinimo, 2000 03 23, Žin., 

2000,  Nr. 26-693  

146. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 352 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo instrukcijos patvirtinimo, 1990 11 22, Žin., 1990, Nr. 36-875 

147. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 400 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo, 1996 03 29, Žin., 1996, Nr. 31-771  

148. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 413 l Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 

d. nutarimo Nr. 312 "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo taisyklių ir 

Prisiekimo Lietuvos Respublikai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Nr. 60-2355, Žin., 

2009, 

149. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 525 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 

8 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo, 1993 07 14, Žin., 1993, Nr. 30-698 

150. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 54 Dėl užsieniečių integracijos įgyvendinimo 

koordinavimo komisijos sudarymo.  2014 01 22 

151. LR Vyriausybės Nutarimas Nr. 571 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 

8 d. nutarimo Nr. 145 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 straipsnyje numatytų 

lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų" dalinio 

pakeitimo, 1997 06 06, Žin., 1997,Nr. 55-1270 

152. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 685 Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų 

patvirtinimo, 1997 06 26, Žin. 1997, Nr. 61-1458  

153. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 796 Dėl Užsieniečių atvykimo, buvimo Lietuvos 

Respublikoje ir vykimo per ją tranzitu taisyklių patvirtinimo, 1993 10 21, Žin. 1993, Nr. 

56-1107  

154. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 970 Nutarimas dėl valstybinių stipendijų ir išmokų 

studijoms ir mokslinėms stažuotėms skyrimo tvarkos patvirtinimo, 2003 0718, Žin., 2003, 

Nr. 73-3404 

155. LR Vyriausybės nutarimas Nr.15  Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos 

taisyklių patvirtinimo, 1997 01 10, Žin., 1997, Nr. 5-75  

156. LR Vyriausybės nutarimas Nr.1612 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. 

gegužės 1 d. nutarimo Nr. 486 ?Dėl Leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams 

išdavimo, keitimo bei panaikinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo, 2001 12 22, 

Žin., 2001, Nr. 108-3974  

157. LR Vyriausybės nutarimas Nr.312 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo taisyklių ir prisiekimo Lietuvos Respublikai taisyklių patvirtinimo, 2006 03 29, 

Žin., 2006, Nr. 36-1290 

158. LR Vyriausybės nutarimas Nr.486 Dėl Leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje 

užsieniečiams išdavimo, keitimo bei panaikinimo tvarkos patvirtinimo, 2000 05 01, Žin., 

2000, Nr. 37-1036   

159. LR Vyriausybės nutarimas Nr.642 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo, 1993 08 23, Žin., 1993, Nr. 41-857  
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160. LR Vyriausybės nutarimas Nr.797 Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų 

patvirtinimo, 1993 10 21, Žin. 1993, Nr. 56-1108 

161. LR Vyriausybės nutarimas Nutarimas Nr. 416 Dėl Ekonominės migracijos reguliavimo 

strategijos. 2007 04 25 

162. LR Vyriausybės potvarkis Nr. 565P Dėl Lietuvos Respublikos vizų, 1991 08 24 

163. LR Įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties įgyvendinimo įstatymas, 2004 04 29, Nr. 

IX-2207, Žin., 2004, Nr. 73-2540 

164. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 314 Dėl  valstybinės  kalbos mokėjimo 

kvalifikacinių  kategorijų, 1992 04 30, Žin.,  1992, Nr. 18-538 

165. LRVyriausybės nutarimas Nr. 1317 Dėl Lietuvos imigracijos politikos gairių 

patvirtinimo. 2008 12 03. 

166. Nacionalinio egzaminų centro įsakymas Nr. 49 Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymo instrukcijų, 2004 06 09, 

Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 47-502  

167. LR Vyriausybės nutarimas Nr.2081 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo taisyklių patvirtinimo, 2002 12 21, Žin., 2002, Nr. 124-5656  

168. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas 

Nr. 5-V-330 Dėl Duomenų apie užsienietį, pateikusį prašymą išduoti leidimą laikinai ar 

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos 

nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos 

Respublikoje, tikrinimo ir išvados apie užsienietį pateikimo taisyklių ir paklausimo dėl 

duomenų apie užsienietį tikrinimo formos patvirtinimo, 2006 05 29, Žin., 2006, Nr. 75-

2899  

169. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-265, Dėl socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2006 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. A1-118 "Dėl Leidimo dirbti 

užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, 2007 09 28. 

170. The European Parliament and the Council Regulation (EC) No 862/2007 on Community 

statistics on migration and international protection. 2007 07 11. 

171. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr.A-223 /1V-310 Dėl Leidimo 

dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo, 2004 09 28, Žin., 2004, Nr. 149-5435  

172. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-73 Dėl socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymo Nr.62 "Dėl Užsieniečių įsidarbinimo 

Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarkos patvirtinimo" pakeitimo, 2004 03 24, 

Žin., 2004, Nr. 46-1541  

173. LR Socialinio draudimo įstatymas, 1991 05 21, Nr. I-1336, Žin., 1991, Nr. 17-447. 

174. LR Imigracijos įstatymas, 1991 09 04, Nr. I-1755, Žin., 1991, Nr. 27 – 730  

175. LR Seimas Dėl LR Imigracijos įstatymo įsigaliojimo, 1991 09 04, Nr. I-1756, Žin., 1991, 

Nr. 27 – 731 

176. LR Pilietybės įstatymas, 1991 12 05, Nr. I-2072, Žin., 1991, Nr. 36-977  

177. Seimo nutarimas Dėl imigravimo kvotos 1993 metams, 1993 04 06, Nr. I-121, Žin., 1993, 

Nr. 12-298  

178. LR Seimo nutarimas Dėl imigravimo kvotos 1994 metais, 1993 12 23, Nr. I-355, Žin., 

1993, 1-6 

179. LR SeimO nutarimas Dėl imigravimo kvotos 1995 metais, 1994 12 22, Nr. I-737, Žin., 

1994, Nr. 100-2010  

180. LR Seimo nutarimas Dėl imigravimo kvotos 1996 metais, 1995 12 20, Nr. I-1150, Žin., 

1995, Nr. 106-2357  
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181. LR Sveikatos draudimo įstatymas, 1996 05 21, Nr. I-1343, Žin., 1996, Nr. 55-1287  

182. LR Socialinių paslaugų įstatymas, 1996 10 09, Nr. I-1579, Žin. 1996, Nr. 104-2367,    

183. LR Seimo nutarimas Dėl imigravimo kvotos 1997 metais, 1996 11 14, Nr. I-1620, Žin., 

1996, Nr. 118-2738   

184. LR Seimo nutarimas Dėl imigravimo kvotos 1998 metais, 1998 10 15, Nr. VIII-611, Žin., 

1998.  

185. LR įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties, 1998 12 17, Nr. VIII-978 , Žin., 1998, Nr. 

115-3236  

186. LR Seimo nutarimas Dėl imigravimo kvotos 1999 metais, 1999 02 11, Nr. VIII-1077, Žin., 

1999, Nr. 19-518 

187. LR Pilietybės įstatymas, 2002 09 07, Nr. IX-1078, Žin., 2002, Nr. 95-4087 

188. LR Pilietybės įgyvendinimo įstatymas, 2002 09 17, Nr. IX-1079, Žin., 2002, Nr. 95-4088 

189. LR Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2002 12 03, Nr. IX-1219, Žin., 

2002, Nr. 123-5512,  6. 

190. LR Švietimo įstatmas, 2003 06 17, Nr. IX-1630, Žin., 2003, Nr. 63-2853 

191. LR Asociacijų įstatymas, 2004 01 22,  Nr. IX-1969, Žin., 2004, Nr. 25-745 

192. Dėl Valstybinės kalbos egzamino programos patvirtinimo, 2004 02 11, Žin., 2004, Nr. 33-

1059  

193. LR įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties, 2004 04 29, Nr. IX-2206, Žin., 2004, Nr. 

73-2539 

194. LR Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas, 2005 05 12, Nr. X-199, Žin., 

2005, Nr. 67-2406  

195. LR Pilietybės įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymas, 2006 07 18, Nr. X-768, Žin., 

2006, Nr. 81-3186  

196. LR Socialinių paslaugų įstatymas. 2006 12 19. Nr. X-493. Žin., Nr. 17-589.  

197. LR Pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008 07 15, Nr. X-1709, Žin., 2008, Nr. 83-

3293 

198. LR Įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 2, 4, 5, 8, 10, 11, 21, 26, 34, 35, 43, 45, 51, 

53, 62, 63, 64, 80, 81, 93, 101, 102, 106, 125 ir 140(1) straipsnių pakeitimo bei papildymo 

ir Įstatymo papildymo 141(1) straipsniu įstatymas, 2009 07 22, Žin., 2009, Nr. 93-3984  

199. LR Įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 2, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 33, 34, 

35, 40, 43, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 64, 79, 88, 90, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 

113, 115, 127, 130, 131, 132, 136, 138, 140 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 

49(1), 101(1), 140(1) straipsniais, 30, 105 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, X 

skyriaus pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas, 

2006 11 28, Žin., 2006, Nr. 137-5199  

200. LR Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12(1), 17, 19, 21, 22, 

24, 26, 33, 37, 38, 40, 43, 49(1), 50, 53, 54, 55, 57, 58, 89, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 

106, 113, 128, 131, 133, 139, 140(1), 141(1) straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo, 

Įstatymo 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 straipsnių pripažinimo netekusiais 

galios įstatymas, 2012 06 30, Nr. XI-2189, Žin., 2012, Nr. 85-4450  

201. LR Profesinių sąjungų įstatymas, 2009 12 22, Nr. I-2018, , Žin., 1991, Nr. 34-933 

202. LR Pilietybės įstatymas, 2011 12  02, Nr. XI-1196, Žin., 2010, Nr. 144-7361   



141 
 

203. LR Politinių partijų įstatymas, 2013 11 26, Nr. I-614, Žin., 2013,  Nr. 128-6513 

204. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-19. Europos fondo trečiųjų 

šalių piliečių integracijai metinė 2008 m. programa. 2009  01 19;  

205. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. A1-22 Dėl pragyvenimo 

Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos 

Respublikoje, užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi, nustatymo, 2007 01 29, 

Žin., 2007, Nr. 15-570   

206. LR Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 2, 53, 101 straipsnių ir priedo pakeitimo 

ir papildymo įstatymas,2013 06 27, Nr. XII-436, Žin., 2013, Nr. 76-3844  

207. LR Įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 2, 5, 8, 26, 32, 35, 40, 43, 46, 50, 53, 71, 

72, 90, 99, 104, 113, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 134 straipsnių, III skyriaus pirmojo 

skirsnio ir priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 49(2) straipsniu ir 7 

straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas, 2008 02 01, Žin., 2008, Nr. 22-803  

208. LR Pilietybės įstatymo 12, 18, 20, 26, 28, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, 

2006 04 06, Nr. X-546, Žin., 2006, Nr. 46-1645  

209. LR Pilietybės įstatymo 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2004 12 09, Nr. X-33, Žin., 2004, Nr. 180-6659  
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PRIEDAI 

 

  

                                                           
162 Pilkai pažymėti submodeliai galioja Lietuvoje 
163 C1 – aptariama konkreti valstybė; 
164 C2 – konkreti užsienio valstybė, kuriai taikomos specialios sąlygos.  

1 Priedas. Pilietybės įgijimo modelių lentelė162 

Modeliai Sub-modeliai ID Pilietybės įgijimo būdai 

Pilietybės įgijimo teisė 

gimimo metu 

Jus Sanguinis gimimo metu AO1 Įgijimas gimus C1163 šalies piliečiams 

Jus soli gimimo metu AO2 Įgijimas gimus C1 šalyje (išskyrus AO3 būdą) 

AO3 Įgijimas gimus jei asmuo yra pamestinukas, nežinomos pilietybės arba kitu atveju būtų bepilietis.  

Pilietybės įgijimo 
modeliai po gimimo 

Pilietybės įgijimo teisė gimimo metu AO4 Jus Sanguinis po gimimo: Įgijimas jei asmens tėvai jo gimimo metu buvo C1 piliečiai  

AO5 Jus Soli po gimimo: Įgijimas asmens gimusio C1 

Modeliai pagrįsti gyvenamąja vieta  AO6 Įgijimas nuolatinio gyvenimo pagrindu po tam tikro periodo C1 neturint jokio kito specialaus statuso 

AO7 Socializacijos pagrindu, kai asmuo užauga (iki pilnametystės) C1 

Šeimos ryšiais pagrįsti modeliai  AO8 Pilietybės perdavimas C1 piliečio sutuoktiniui 

AO9 Pilietybės perdavimas vaikams, kurių tėvai dabar yra C1 piliečiai, bet nebuvo C1 piliečiais vaikų gimimo metu 

A10 Pilietybės perdavimas įvaikintiems C1 piliečių vaikams 

A11 Pilietybės perdavimas kitiems C1 giminėms 

A12 Pilietybės perdavimas buvusių ar mirusių C1 piliečių giminėms (sutuoktiniui, vaikams, anūkams)  

A13 Pilietybės įgijimo galimybių suteikimas užsieniečių, kurie įgijo C1pilietybę, sutuoktiniams 

A14 Pilietybės įgijimo galimybių suteikimas užsieniečių, įgijusių C1pilietybę,  vaikams  

A15 Pilietybės įgijimo galimybių suteikimas užsieniečių, kurie įgijo C1 pilietybę, giminaičiams 

Giminingumu /panašumu pagrįsti 

modeliai 

A16 Buvusių C1 piliečių pilietybės atstatymas 

A17 Specialios/ ribotos pilietybės įgijimas 

A18 C2164 šalies piliečių pilietybės įgijimas 

A19 Pilietybės įgijimas kultūriškai artimiems C1 asmenims (tautybės, kalbos ar religijos pagrindu) 

A20 Pilietybės įgijimas asmenims, kurie elgiasi kaip geros valios C1 piliečiai ar buvo traktuojami kaip C1 piliečiai kurį laiką 

A21 Įgijimas atsižvelgiant į kitus specialius ryšius su C1 

Kiti modeliai A22 Įgijimas pripažinus pabėgėlio statusą 

A23 Įgijimas asmenims be pilietybės ar esant neaiškiai pilietybei 

A24 Įgijimas asmenims su specialiais nuopelnais C1 

A25 Įgijimas asmenims C1 viešajame sektoriuje (karinkime ar nekariniame) 

A26 Įgijimas asmenims su specialiomis finansinėmis lėšomis ar/ir investavus C1dideles lėšas 

A27 Kiti įgijimo atvejai 

Šaltinis: Waldrauch, 2006:112-113. 



145 
 

2 Priedas. Pilietybės netekimo modelių lentelė 

Modeliai Sub-modeliai ID Pilietybės netekimo būdai 

Atsisakymas LO1 Pilietybės atsisakymas 

Pilietybės panaikinimas ar galios 

netekimas (įskaitant įgijimo 
anuliavimą) 

Užsienyje L02 Netekimas dėl nuolatinio gyvenimo užsienyje 

L03 Netekimas dėl tarnavimo užsienio šalies armijoje 

L04 Netekimas dėl darbo užsienio valstybės viešosiose tarnybose 

C1 šalyje ar užsienyje 
 

 

 

L05 Netekimas dėl kitos šalies pilietybės įgijimo 

L06 Netekimas dvigubos pilietybės dėl sprendimo išlaikyti užsienio valstybės pilietybę kai įstatymai reikalauja rinktis 

tarp C1 šalies ar užsienio šalies pilietybės  

L07 Netekimas dėl nelojalumo, išdavystės ar dėl pilietinių teisių pažeidimo 

L08 Netekimas dėl kitų (kriminalinių) nusikaltimų įvykdymo 

L09 Netekimas dėl netikros informacijos pateikimo ar sukčiavus atliekant pilietybės įgijimo  procedūras 

L10 Netekimas dėl pilietybės įgijimo sąlygų nesilaikymo ex post 

L11 Netekimas dėl to, jog tėvai neteko pilietybės 

L12 Netekimas dėl to, jog sutuoktinis neteko pilietybės 

L13 Netekimas dėl C1 piliečio tėvystės/motinystės anuliavimo  

L14 Netekimas jei asmuo įgijo pilietybę kaip pamestinukas, esant neaiškiai pilietybei ar jei kitu atveju asmuo būtų 
bepilietis, bet užsienio valstybės pilietybė yra atkuriama  

L15 Netekimas dėl kitų priežasčių 

Šaltinis: Waldrauch, 2006: 115 
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3 Priedas. Teisės aktų, reglamentuojančių imigracijos procesus, chronologija Lietuvoje 1991–2013 m. 

 I Etapas (1991–1998) II Etapas (1999–2003) III Etapas (2004–2013) 

  Atvykimo reglamentavimas 

Įs
ta

ty
m

ai
 

LR Imigracijos įstatymas, 1991 09 04, Nr. I-1755, Žin., 1991, 

Nr. 27 – 730 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2865&p

_tr2=2 

LR įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties, 1998 12 

17, Nr. VIII-978 , Žin., 1998, Nr. 115-
3236  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

?p_id=69958  

LR įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties, 2004 04 29, 

Nr. IX-2206, Žin., 2004, Nr. 73-
2539  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p

_id=232378 

LR įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos 

Respublikoje, 1991 09 04, Nr. I-1750, Žin., 1991, Nr. 27-729 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2860&p

_tr2=2 

Įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties įgyvendinimo 

įstatymas, 1998 12 17, Nr. VIII-979, Žin., 1998, Nr. 115-
3237 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?

p_id=69960  

Įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties įgyvendinimo 

įstatymas, 2004 04 29, Nr. IX-2207, Žin., 2004, Nr. 73-
2540  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p

_id=232379  

LR leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo 
užsieniečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvą po imigracijos 

įstatymo įsigaliojimo, laikinasis įstatymas. 1996 04 17 , Nr. I-

1283, Žin., 1996, Nr. 41-982 

  

V
y

ri
au

sy
b
ės

 n
u
ta

ri
m

ai
 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 116 Dėl imigravimo klausimų 
sprendimo tvarkos nuostatų patvirtinimo, 1992 02 21 , Žin., 

1992,  Nr. 12-338 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6429&p
_tr2=2  

LR Vyriausybės nutarimas Nr.486 Dėl Leidimų gyventi 
Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo bei 

panaikinimo tvarkos patvirtinimo, 2000 05 01, Žin., 2000, 

Nr. 37-
1036   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

?p_id=99983  

LR Vyriausybės nutarimas Nr.1612 Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 1 d. nutarimo 

Nr. 486 ?Dėl Leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje 

užsieniečiams išdavimo, keitimo bei panaikinimo tvarkos 
patvirtinimo" dalinio pakeitimo, 2001 12 22, Žin., 2001, 

Nr. 108-3974 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=

157213 

LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-329 Dėl 
Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 

užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo 

įvertinimo taisyklių patvirtinimo, 2005 10 12, Žin., 2005, 
Nr. 126-

4509  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p

_id=264290   
 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 796 Dėl Užsieniečių atvykimo, 

buvimo Lietuvos Respublikoje ir vykimo per ją tranzitu taisyklių 
patvirtinimo, 1993 10 21, Žin. 1993, Nr. 56-1107 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 228 Dėl Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu 

ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos patvirtinimo, 2000 02 28, Žin., 2000, Nr. 19-465 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=96305 

Darbo reglamentavimas 

V
y

ri
au

sy
b
ės

 n
u
ta

ri
m

ai
 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 237 Dėl Užsieniečių laikino 

įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje laikinosios tvarkos 
patvirtinimo, 1995 02 13, Žin., 1995, Nr. 15-356  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=15969&

p_query=u%FEsienie%E8i%F8&p_tr2=2 

  

LR Vyriausybės nutarimas Dėl užsieniečių, atvykstančių laikinai 

dirbti į Lietuvos Respubliką, įdarbinimo 1999 metų kvotos 

patvirtinimo, 1999 03 23 

  

LR Vyriausybės nutarimas Dėl užsieniečių, atvykstančių laikinai 
dirbti į Lietuvos Respubliką, įdarbinimo 1999 metų kvotos 

patvirtinimo, 1995 07 20 / 1996 01 11 / 1997 02 03 / 1998 02 02 / 

1999 03 23 

  

M
in

is
te

ri
jų

 

įs
ak

y
m

ai
 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 49 Dėl 

užsieniečių, neturinčių leidimų nuolat gyventi Lietuvoje, laikino 

įdarbinimo dokumentų patvirtinimo, 1995 04 07, Žin., 1995, Nr. 
35-

880  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=18

063&p_tr2=2  
 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas 

Nr. 62 Dėl Užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos 

Respublikoje pagal darbo sutartį tvarkos patvirtinimo, 
2000 06 01, Žin., 2000, Nr. 48-1399, 

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

102936 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 

A1-179 Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų 

ir tvarkos aprašo patvirtinimo, 2004 07 16, Žin., 2004, Nr. 
113-

4256  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p

_id=238223  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2865&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2865&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69958
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69958
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232378
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232378
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2860&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2860&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69960
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69960
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232379
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232379
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6429&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6429&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=99983
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=99983
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157213
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157213
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264290
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264290
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=96305
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=15969&p_query=u%FEsienie%E8i%F8&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=15969&p_query=u%FEsienie%E8i%F8&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=18063&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=18063&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=102936
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=102936
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238223
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238223
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  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 
A1-118 Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų 

ir tvarkos aprašo patvirtinimo, 2006 04 24, Žin., 2006, Nr. 

46-1669 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2

74859  

  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 
A1-500 Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų 

ir tvarkos aprašo patvirtinimo, 2009 08 18, Žin., 2009, Nr. 

98-
4134  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p

_id=350928 

  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 

A1-133 Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų 
ir tvarkos aprašo patvirtinimo, 20013 03 27, Žin., 2013, Nr. 

34-

1675  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p
_id=445495  

  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas 

Nr.A-223 /1V-310 Dėl Leidimo dirbti užsieniečiui, jam 
esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarkos 

aprašo patvirtinimo, 2004 09 28, Žin., 2004, Nr. 149-

5435  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p
_id=242806  

  LR Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas, 

2005 05 12, Nr. X-199, ,Žin., 2005, Nr. 67-

2406  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p

_id=256480 

 

  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas 
Nr.A1-169 Dėl Informavimo apie komandiruojamus 

darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo, 2005 06 16, Žin., 

2005, Nr. 77-
2801 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p

_id=258391  

  Studijų reglamentavimas 

V
y

ri
au

sy
b
ės

 n
u
ta

ri
m

ai
 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 158 Dėl Lietuvos Respublikos 
piliečių studijų ir stažuočių užsienyje ir užsieniečių studijų ir 

stažuočių Lietuvoje, 1992 03 12, Žin. 1992, Nr. 17-

462  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=64
71&p_query=u%FEsienie%E8i%F8&p_tr2=2 

  

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1319 Dėl Valstybinės tarptautinių studijų komisijos sudėties ir nuostatų tvirtinimo, 1996 11 13, 

Žin., 1996, Nr. 112-2550  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=32620 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 970 Nutarimas dėl 

valstybinių stipendijų ir išmokų studijoms ir mokslinėms 
stažuotėms skyrimo tvarkos patvirtinimo, 2003 0718, Žin., 

2003, Nr. 73-3404 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2
15720 

  Vizų ir kvietimų reglamentavimas 

V
y

ri
au

s

y
b
ės

 

n
u
ta

ri
m

ai
 

LR Vyriausybės potvarkis Nr. 565P Dėl Lietuvos Respublikos 

vizų, 1991 08 24, 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=4916&p

_tr2=2  

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274859
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274859
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445495
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445495
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=242806
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=242806
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258391
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258391
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6471&p_query=u%FEsienie%E8i%F8&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6471&p_query=u%FEsienie%E8i%F8&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=32620
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215720
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215720
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=4916&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=4916&p_tr2=2
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LR Vyriausybės nutarimas Nr.797 Dėl Lietuvos Respublikos vizų 
išdavimo nuostatų patvirtinimo, 1993 10 21, Žin. 1993, Nr. 56-

1108,  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=11802&
p_tr2=2  

 

  

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 685 Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo, 1997 06 26, Žin. 1997, Nr. 
61-1458  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=41216 
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jų

 

įs
ak
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m

ai
 

LR vidaus reikalų ministerijos įsakymas Nr. 802 Dėl Kvietimų į 

Lietuvos Respubliką laikinai atvykstantiems užsieniečiams 

išdavimo taisyklių, 1993 10 22, Žin., 1993, Nr. 2-38 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=10296&

p_tr2=2  

LR vidaus reikalų ministerijos įsakymas Nr. 501 Dėl 

Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens kvietimo 

užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką formos 
ir patvirtinimo tvarkos, 2002 10 15,  Žin. 2002, Nr. 102-

4593  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

?p_id=189207&p_tr2=2  

LR Užsienio reikalų ministerijos įsakymas Nr. 1V-280/V-

109 Dėl Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, 

taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, 
buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, 

vizos panaikinimo taisyklių patvirtinimo, 2004 09 02, Žin. 

2004, Nr. 136-4961 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2

40940  

  Leidimo nuolat gyventi reglamentavimas 

V
y

ri
au

sy
b
ės

 

n
u
ta
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m

ai
 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 218 Dėl leidimų nuolat gyventi 
Lietuvos Respublikoje išdavimo, 1992 03 31, Žin., 1992, Nr. 17-

467 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6531&p
_query=&p_tr2=2 

LR Vyriausybės nutarimas Nr.486 Dėl Leidimų gyventi 
Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo bei 

panaikinimo tvarkos patvirtinimo, 2000 05 01, Žin., 2000, 

Nr. 37-
1036   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

?p_id=99983 

LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-445 Dėl 
Leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 

užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo 

įvertinimo taisyklių patvirtinimo, 2005 12 21, Žin., 2005, 
Nr. 5-

157  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_

id=269276  

Išsiuntimo reglamentavimas 

V
y

ri
au

sy
b
ės

 n
u
ta

ri
m

ai
 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 311 Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš 

Lietuvos Respublikos taisyklių patvirtinimo, 1993 05 07, Žin., 
1993, Nr. 15-401 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=7909 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 335 Dėl Sprendimų dėl 

užsieniečių įpareigojimo išvykti arba jų išsiuntimo iš 
Lietuvos Respublikos vykdymo tvarkos patvirtinimo, 2000 

03 23, Žin., 2000,  Nr. 26-

693  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?
p_id=97617  

 

LR Vyriausybės nutarimas Nr.15  Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš 

Lietuvos Respublikos taisyklių patvirtinimo, 1997 01 10, Žin., 

1997, Nr. 5-
75  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345

03 

 

  

Kiti teisės aktai 

V
y

ri
au

sy
b
ės

 n
u
ta

ri
m

ai
 

LR Ministro pirmininko potvarkis Nr. 98 Dėl Lietuvos 

Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pilietybės, 

emigravimo, imigravimo, užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje 
klausimus, ekspertizės atlikimo ir naujų teisės aktų šiais 

klausimais parengimo, 1995 03 07 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=17529&
p_tr2=2  

 

  

LR Vyriausybės  nutarimas Nr. 1123 Dėl žyminio mokesčio tarifų 
bei žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo, 

1994 11 11, Žin., Nr. 89-

1732  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1
3925  

 

LR Vyriausybės  nutarimas Nr. 1458 Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir 
grąžinimo Tvarkos patvirtinimo,  2000 12 15 Žin., 2000, Nr. 108-3463 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=11802&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=11802&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=10296&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=10296&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=189207&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=189207&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240940
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240940
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6531&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6531&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=99983
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=99983
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=269276
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=269276
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=7909
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=97617
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=97617
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=17529&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=17529&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=13925
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=13925
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=116101&b=
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 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas 
Nr. A1-194 Dėl vienos paros pragyvenimo lėšų, būtinų 

užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, dydžio 

nustatymo, 2003 12 11, Žin., 2003, Nr. 117-
5365  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

?p_id=223624  

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 
A1-203 Dėl pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų 

dydžio, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi 

Lietuvos Respublikoje, užsieniečiui, prašančiam išduoti 
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nustatymo, 2004 08 

30, Nr. 133-

4817  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p
_id=240379  

  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 

A1-22 Dėl pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio, 
kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos 

Respublikoje, užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą 

gyventi, nustatymo, 2007 01 29, Žin., 2007, Nr. 15-

570  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_

id=291849  

  Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos įsakymas Nr. 5-V-330 Dėl Duomenų 
apie užsienietį, pateikusį prašymą išduoti leidimą laikinai 

ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos 

valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi 
Lietuvos Respublikoje arba prašymą suteikti prieglobstį 

Lietuvos Respublikoje, tikrinimo ir išvados apie užsienietį 

pateikimo taisyklių ir paklausimo dėl duomenų apie 
užsienietį tikrinimo formos patvirtinimo, 2006 05 29, Žin., 

2006, Nr. 75-

2899  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p

_id=279879  

 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223624
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223624
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240379
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240379
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291849
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291849
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279879
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279879
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4 Priedas. Sąvokų apibrėžimai ir kaita Lietuvoje 1991–2013 m. 

 1991–1998 1999–2003 2004–2013 

Imigrantas  Imigrantu pripažįstamas užsienietis, kuris nuolat 

apsigyvena LR 

 

 Asmenų, atvykusių į LR ir faktiškai išgyvenusių naujoje nuolatinėje gyvenamojoje 

vietoje, t. y. Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 12 mėnesių. 

Ekonominis 

migrantas 

  Asmuo, išvykęs iš Lietuvos į užsienio valstybę (ekonominis emigrantas) arba 

atvykęs į Lietuvą iš užsienio valstybės (ekonominis imigrantas) dėl ekonominių 

priežasčių. 

Trečiųjų šalių 
piliečiai 

  Laikomi asmenys, kurie nėra ES piliečiai, t.y. neturi ES valstybių narių ir Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių pilietybės (EFTA narės – Islandija, 

Norvegija, Lichtenšteinas, Šveicarija) 

Užsienietis Užsieniečiais LR pripažįstami  asmenys, kurie turi bet 
kurios užsienio valstybės pilietybę, ir asmenys be 

pilietybės. 

Asmuo, kuris nėra LR pilietis, 
neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios 

nors užsienio valstybės pilietybę, ar 

neturi jokios. 

Asmuo, kuris nėra LR pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio 
valstybės pilietybę, ar neturi jokios. 

Leidimas 
laikinai gyventi 

 Dokumentas, suteikiantis 
užsieniečiui teisę laikinai 

apsigyventi LR jame nurodytą laiką. 

Dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi LR jame nurodytą 
laiką. 

Leidimas nuolat 
gyventi 

 Dokumentas, suteikiantis 
užsieniečiui teisę gyventi LR 

neterminuotai. 

Dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje 
neterminuotai. LR ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos 

Bendrijoje(toliau – leidimas nuolat gyventi) – dokumentas, suteikiantis 

užsieniečiui teisę gyventi LR ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo 
statusą.“ 

Nuolatinis 

gyventojas 

įrašytas  į  LR  nuolatinių  gyventojų registrą; ir  yra 

įgijęs  pagal nuosavybės  teisę  ar  neterminuotai 

išsinuomojęs gyvenamąją  patalpą Lietuvoje  arba yra 
savininko ar nuomininko šeimos narys;  ir  dirba 

Lietuvoje  pagal  darbo  sutartį  ar  turi  kitą 

apmokestinamą 
užsiėmimą  Lietuvoje,  yra  išlaikytinis  ar  gauna 

Lietuvoje legalią pensiją; 1993 m. pakeitimai įraukia 

vienerių metų laikotarpį, būtiną antroje ir trečioje 
sąlygoje, bei panaikina pirmąją. 1994 m. pakeitimai: 

yra  įsigijęs   pagal  nuosavybės   teisę  ar  neterminuotai 

išsinuomojęs gyvenamąją  patalpą Lietuvoje  arba yra 

savininko ar nuomininko šeimos  narys ir LR piliečio 

pase ar jį atitinkančiame dokumente yra įrašas apie jo 

atvykimą gyventi į Lietuvą, 

LR nuolat gyvenančiu asmeniu yra 

laikomas užsienietis, kuris turi 

leidimą nuolat gyventi LR ir kurio 
duomenys apie gyvenamąją vietą LR 

yra įrašyti į LR gyventojų registrą 

 

LR pilietis, nuolat gyvenantis LR teritorijoje Arba esantis užsienyje iki 6 mėn.; 

užsienietis, turintis nuolatinį leidimą gyventi, nuolat gyvenantis LR teritorijoje arba 

esantis užsienyje iki 6 mėn.; užsienietis, turintis laikiną leidimą gyventi vieneriems 
metams ar ilgesniam laikotarpiui. 

 

Darbo leidimas  Dokumentas, suteikiantis 
užsieniečiui teisę įsidarbinti LR 

pagal darbo sutartį jame nurodytą 

laiką. 

Dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti LR jame nurodytą laiką. 

Užsieniečių 

įdarbinimo 

kvota  

 Įdarbinamų užsieniečių skaičius, 

kurį, atsižvelgdama į Lietuvos darbo 

rinkos poreikius, kasmet nustato LR 
Vyriausybė. 
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Šeimos 
susijungimas 

  LR teisėtai gyvenančio užsieniečio, kuris nėra ES pilietis, šeimos narių atvykimas 
ir gyvenimas LR, kad būtų išsaugota šeima, nepaisant to, ar šeimos santykiai 

atsirado prieš atvykstant užsieniečiui, ar jam atvykus. 

Vizos Tai žyma  (įklija) asmens  užsienio pase  ar kitame 
LR  pripažintame kelionės  dokumente  (toliau vadinama 

-  pasas), leidžianti jo savininkui atvykti į Lietuvos 

Respubliką, būti  joje,  išvykti  iš  jos  arba  vykti  per  ją 
tranzitu. 

tai dokumentas galiojančiame asmens kelionės 

dokumente, kurio turėjimą LR Vyriausybė gali nustatyti 
kaip vieną iš būtinų sąlygų atvykti į LR, būti joje, išvykti 

iš jos arba  vykti per ją tranzitu. 

Dokumentas, kurio turėjimą LR 
Vyriausybė gali nustatyti kaip vieną 

iš būtinų sąlygų atvykti į LR, būti 

joje, išvykti iš jos ar vykti per ją 
tranzitu. 

Įklijos formos leidimas, įklijuojamas į užsieniečio kelionės dokumentą, arba 
sprendimas, kuris suteikia teisę jo turėtojui kirsti valstybės sieną. 

Šengeno viza    Viza, galiojanti Šengeno valstybėse ir išduodama pagal Šengenoacquis 

Kvietimas   Dokumentas, patvirtinantis LR fizinio arba juridinio asmens įsipareigojimą 
pasirūpinti, kad į LR atvykstantis užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas jo 

buvimo LR turint vizą laikotarpiu ir kad prireikus būtų padengtos užsieniečio 

grįžimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos. 

Šaltiniai: Lietuvos Statistikos Departamentas (2008); LR Vyriausybės nutarimas Nutarimas Nr. 416 ( 2007 04 25);Socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/index.php?-193245470 
; Lietuvos Statistikos Departamenats (2005); LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas (Žin., 1991, Nr. 36-982); LR Pilietybės įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 95-4088); LR Seimo nutarimas ( 

Žin., 1993, Nr. 22-512); LR Seimo nutarimas (Žin., 1994, Nr. 22-347); LR UTPĮ  (Žin., 1991, Nr. 27-729);  LR UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236); LR UTPĮ (Žin., 2004, Nr. 73-2539); LR UTPĮ (Žin., 

2006, Nr. 137-5199); LR UTPĮ (Žin., 2008, Nr. 22-803); LR UTPĮ (Žin., 2009, Nr. 93-3984); LR Vyriausybės nutarimas (Žin. 1993, Nr. 56-1108); LR Vyriausybės nutarimas (Žin. 1997, Nr. 61-1458) 

 

5 Priedas. Imigravimo kvota Lietuvoje 1993–1999 m. 

Metai Imigrantų skaičius 

1993 II  pusmetis 2500 

1994 2500 

1995 2500 

1996 2500 

1997 2250 

1998 1500 

1999 1000165 

Šaltiniai: LR Seimo nutarimas ( Žin., 1993, Nr. 12-298); LR Seimi 

nutarimas ( Žin., 1993, 1-6); LR Seimi nutarimas (Žin., 1994, Nr. 100-

2010); LR Seimo nutarimas ( Žin., 1995, Nr. 106-2357); LR Seimo 

(Žin., 1996, Nr. 118-2738); LR Seimo nutarimas Nr. VIII-611(Žin., 
1998);  LR Seimo nutarimas (Žin., 1999, Nr. 19-518);  

 

  

                                                           
165 1000 imigrantų kvota numatyta argumentuojant, jog nuo 1999 m. liepos 1d. Įsigalios naujas įstatymas, kuris nebenumato imigracijos kvotos, tad praktiškai ši numatyta kvota galioja tik pusmetį  LR 

Seimo nutarimo aiškinamasis raštas, Nr. P-1532 (1998 12 28) 

http://www.socmin.lt/index.php?-193245470
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 6 Priedas. Atvykimo ir gyvenimo pagrindų aprašymas Lietuvoje 1990–2013 m. 

Leidimas imigruoti 

1990–1998  Leidimas  imigruoti į  LR  išduodamas,jeigu užsienietis: yra artimas LR piliečio giminaitis; yra LR  piliečio išlaikytinis; išlaiko LR pilietį; yra susituokęs su LR piliečiu; turi LR legalų 

gyvenimo šaltinį; kitais LR   įstatymų  numatytais atvejais. 

Leidimas laikinai gyventi 

1999–2003 2) jeigu LR gyvena užsieniečio tėvai arba vienas iš jų, kurie yra LR piliečiai; 3) jeigu LR gyvena užsieniečio vaikai, kurie yra LR piliečiai; 4) 
jeigu LR gyvena užsieniečio sutuoktinis, kuris yra LR pilietis arba turi leidimą nuolat gyventi LR. 2. Kitiems užsieniečiams leidimai laikinai 

apsigyventi LR gali būti išduoti, jeigu jie: 1) turi pakankamai pragyvenimo lėšų, gaunamų iš teisėtos veiklos LR ar užsienyje; 2) nustatyta tvarka 

įregistruoja užsienio kapitalo įmonę, kurios įstatinis kapitalas ar turimų akcijų vertė yra ne mažesnė kaip 250 000 litų; 3) atvyksta į LR mokslinių 
tyrimų ar dirbti pedagoginio darbo mokslo ar mokymo įstaigose; (2000 m. pakeitimas: 3) atvyksta į LR dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo 

ar mokymo įstaigose mokslinio arba pedagoginio darbo;) 4) priimti mokytis mokymo įstaigoje arba kelti kvalifikaciją LR; 5) gavo leidimą dirbti 

LR. 2000m. pakeitimai: 6) yra studentai, atvykstantys stažuoti ar dirbti į LR pagal visuomeninių (nevyriausybinių) organizacijų vykdomas 
tarptautines mainų stažuotėmis programas vienerių metų laikotarpiui. Šį laikotarpį galima pratęsti dar 6 mėnesius. 

Teisę gauti laikinąjį leidimą 
užsienietis turi, jeigu: 2. LR gyvena 

užsieniečio tėvai arba vienas iš jų, 

kurie yra LR piliečiai; 3. LR gyvena 
užsieniečio vaikai, kurie yra LR 

piliečiai; 4. LR gyvena užsieniečio 

sutuoktinis, kuris yra  LR pilietis arba 
turi leidimą nuolat gyventi LR. 

 

2004–2013  Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu:3) yra šeimos susijungimo atvejis; 4) jis ketina dirbti LR; 2012 m. pakeitimai: jis ketina dirbti LR aukštos 
profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal šio Įstatymo 44 straipsnio nuostatas; 5) jis ketina užsiimti teisėta veikla LR; 6) jis ketina įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje, 

stažuoti, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose;7) jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju) 

2008m.: 13) jis ketina atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas pagal darbo sutartį, sudarytą su LR įregistruota mokslinių tyrimų įstaiga.“ 2012 m.: 
jis ketina dirbti LR aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą; 14) jis kitoje ES valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą 

gyventi. 

Leidimas nuolat gyventi 

1990–1998  Leidimas nuolat  gyventi LR išduodamas,jeigu užsienietis: 1) turi  artimos giminystės  ryšių su  LR piliečiais; yra LR piliečio išlaikytinis;  3) išlaiko LR pilietį; yra sudaręs santuoką su 
LR piliečiu; turi LR legalų pragyvenimo šaltinį; kitais LR įstatymų numatytais atvejais. 

Leidimus  nuolat gyventi  LR  turi teisę gauti užsieniečiai:.1. kurie  teisėtai nuolat  gyveno LR iki 1991 m. gruodžio 31 d. ir gyvena šiuo metu;.2. kuriems  leista atvykti  į LR nuolat 

gyventi   pagal   sprendimą,   priimtą   LR imigracijos įstatymo nustatyta tvarka. 

1999–2003  1) Turėjo leidimą laikinai apsigyventi LR pastaruosius penkerius metus; 2) turi gyvenamąją vietą LR; 3) turi teisėtą pragyvenimo šaltinį LR. 

2004–2013 3) Atvyko gyventi į LR kartu su LR piliečiu kaip jo šeimos narys; 4) jis neteko LR pilietybės, tačiau gyvena LR; 5) jis yra vaikas iki 18 metų, gimęs LR, ir jo tėvai ar vienas iš jų turi 

leidimą nuolat gyventi;( 2006m. pridedama nuostata: kurių gyvenamoji vieta deklaruota LR, arba turi leidimą nuolat gyventi;“.)6) jis yra vaikas iki 18 metų, gyvenantis LR, ir jo tėvai 

arba vienas iš jų turi leidimą nuolat gyventi; 8) jis pragyveno LR be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjo leidimą laikinai gyventi;  2012 m. pakeitimai: „8) pragyveno ES valstybėje 
narėje be pertraukos pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos – LR, ir turėjo leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 

4 punktą;“. 

Šaltiniai: LR UTPĮ (2012, Nr. 85-4450); LR UTPĮ (Žin., 1991, Nr. 27-729); LR UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236); LR UTPĮ (Žin., 2000, Nr. 5-125); LR UTPĮ (Žin., 2004, Nr. 73-2539); LR UTPĮ (Žin., 

2006, Nr. 137-5199); LR UTPĮ (Žin., 2008, Nr. 22-803); LR UTPĮ (Žin., 2012, Nr. 85-4450); LR Vyriausybės nutarimas (Žin. 1993, Nr. 56-1107); LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1992,  Nr. 12-338);  
LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 2000, Nr. 37-1036);  LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 2000, Nr. 37-1036); 
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7 Priedas. Apibendrinti LLG išdavimo pagrindai ir išdavimo laikotarpis 1990–2013 m. 

Išdavimo pagrindai 
1991 – 1998 1999 – 2003 2004 – 2013 

LLG išdavimo laikotarpis 

Šeimos susijungimas Iki 2 m. su galimybe pratęsti (specialioji viza) 
1 m. sudarius 

santuoką 

1 m. atvykstant pas LR pilietį (LNG turintį 

užsienietį); 
tokiam pat laikotarpiui kaip ir užsieniečiui, 

pas kurį atvykstama  

Darbas Iki 2 m. su galimybe pratęsti (specialioji viza) 
1 m. (bet ne ilgiau 

nei 2 m.) 
1 m. (bet ne ilgiau nei 2 m.)  

Komercinė / ūkinė veikla šalyje;  teisėtos veikla 
Iki 2 m. su galimybe pratęsti (specialioji viza nuo 1997 

m.) 
1 m.  1 m. 

Turi pakankamai pragyvenimo lėšų iš teisėtos veiklos LR LNG 1 m. - 

Mokslas Iki 2 m. su galimybe pratęsti (specialioji viza) 1 m.  1 mokslo m. 

Moksliniai tyrimai ar pedagoginis darbas 166 
Iki 2 m. su galimybe pratęsti (specialioji viza nuo 1997 

m.) 
1 m.  1 m. (nuo 2004 – 2008 m. šio pagrindo nėra) 

Aukštos kvalifikacijos darbas   1 m.167 (nuo 2012 m.) 

Kitoje ES valstybėje narėje įgytas ilgalaikio gyventojo statusas    

Šaltiniai: LR Vyriausybės nutarimas (Žin. 1993, Nr. 56-1108); LR UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236); LR UTPĮ (Žin., 2004, Nr. 73-2539); LR Vyriausybės  nutarimas (Žin. 1997, Nr. 61-1458);LR 
įstatymas UTPĮ (Žin., 1991, Nr. 27-729) 

  

                                                           
166 Nuo 2008 m. užsieniečiui, kuris ketina atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas pagal darbo sutartį, sudarytą su mokslinių tyrimų įstaiga  
167 Jeigu darbo sutartis sudaryta trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui, – darbo sutarties galiojimo laikotarpiui ir dar 3 mėnesiams. 
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8 Priedas. Draudimo atvykti ir leidimų gyventi panaikinimo ir atsisakymo išduoti, neteisėto buvimo bei išsiuntimo pagrindai 1990–2013 m. 

Draudimas imigruoti 

1990 -- 1998 Užsieniečiui  gali   būti  neleista   imigruoti  į  LR jeigu jis:1)  serga pavojingomis 

infekcinėmis ligomis;  2) protiškai atsilikęs arba psichiškai nesveikas;  3) 

piktnaudžiauja  narkotinėmis, toksinėmis  medžiagomis  ar alkoholiniais gėrimais; 
3)  neturi  legalaus  pragyvenimo  šaltinio  valstybėje,  iš kurios nori atvykti; 

neturi  nuolatinės  gyvenamosios  vietos  valstybėje,  iš kurios nori atvykti;  6) per 

pastaruosius penkerius metus yra padaręs sunkų tyčinį nusikaltimą; 7) užsiima 
veikla, nukreipta prieš LR; 8) pagal  šį įstatymą  per pastaruosius penkerius metus 

buvo išsiųstas iš LR; siekia  gauti leidimą  apsigyventi LR, pateikdamas 

žinomai  neteisingus duomenis  ar  kitokios  apgaulės būdu ; 10) neturi dokumentų, 
patvirtinančių jo asmens tapatybę. 

 Užsieniečiui  gali   būti  neleista   atvykti   LR , 

jeigu:  1)  jis   yra  padaręs   nusikaltimų  žmogiškumui  ir  vykdė genocidą; 2) 

jo  atvykimas kelia  grėsmę  Lietuvos  valstybės  saugumo interesams, viešajai 
tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei;  3) jis  per pastaruosius  penkerius metus  yra 

padaręs sunkų tyčinį nusikaltimą;  4) paduodamas  prašymą atvykti, pateikė apie save 

melagingas žinias; 5) kitais LR įstatymų numatytais atvejais. 

1999 – 2003 Priežastys, dėl kurių užsienietis neįleidžiamas į LR: 1. jeigu: 1) neturi galiojančio kelionės dokumento, vizos, kai būtina ją turėti; 2) neturi galiojančio sveikatos draudimą 

patvirtinančio dokumento; 3) atsisako pateikti pasienio policijai būtinus duomenis, patvirtinančius asmens tapatybę ir kelionės tikslą; 4) negali pateikti duomenų, 
patvirtinančių, kad turi lėšų, kurių reikia pragyventi LR, grįžti į savo valstybę arba vykti į kitą valstybę, į kurią turi teisę išvykti; 5) jam uždrausta atvykti į LR; 6) jo buvimas 

LR  keltų grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai bei dorovei; 7) paaiškėja, kad pateikdamas prašymą atvykti užsienietis pateikė apie save tikrovės 

neatitinkančius duomenis; 8) jis yra padaręs nusikaltimų žmoniškumui ar vykdė genocidą. 

2004 – 2013 Užsienietis neįleidžiamas į LR teritoriją, jeigu: 1)  jis neatitinka šio Įstatymo 7 straipsnyje nustatytų sąlygų; 2) paaiškėja, kad užsienietis išbuvo LR laikotarpį, kuris LR 
tarptautinėje sutartyje, ES teisės akte ar LR Vyriausybės yra nustatytas kaip buvimo be vizos laikas; 3) paaiškėja, kad pasienio kontrolės punkte užsienietis pateikė tikrovės 

neatitinkančius šio Įstatymo 7 straipsnio 3 punkte rodytus duomenis; 4) yra pagrindas manyti, kad užsienietis LR gali užsiimti neteisėta veikla, už kurią numatyta atsakomybė 

pagal LR įstatymus;5) atvykdamas į LR užsienietis pateikia kito asmens kelionės dokumentą; 6) yra pagrindas manyti, kad užsienietis atvykdamas į LR pateikė suklastotą 
kelionės dokumentą;7) yra rimtas pagrindas manyti, kad jis yra padaręs nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą arba vykdė genocidą, kaip jie apibrėžiami LR  

įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ir kituose tarptautinės teisės šaltiniuose.  

2006m. pakeitimai: „8) veiksmu, žodžiu ar raštu pažemino vizas išduodančius pareigūnus, tarnautojus ar LR valstybę dėl šių pareigūnų ar tarnautojų veiklos.“ 

 Užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti LR vizą ar ji buvo panaikinta, kuris buvo neįleistas į LR, įpareigotas išvykti, išsiųstas iš LR, taip pat grąžintas į kilmės ar užsienio 

valstybę, kuris bandė neteisėtai išvykti iš LR arba išvyko iš jos, kurio atvykimas į LR ir buvimas joje grėstų valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, gali būti uždrausta atvykti 

į LR apibrėžtą arba neapibrėžtą laiką. 

Leidimo panaikinimo pagrindai 

1990 - 1998 1)   leidimas gautas apgaulės būdu;  2) migrantas padaro tyčinį nusikaltimą, už kurį nuteisiamas laisvės atėmimu; 3)  imigrantas  užsiima  veikla,  nukreipta  prieš  LR. 

11999 

– 2003  

Leidimas laikinai apsigyventi LR  užsieniečiui panaikinamas, jeigu: 1) leidimas 

gautas apgaulės būdu;2) užsienietis padaro nusikaltimą, už kurį nuteisiamas laisvės 
atėmimu, - po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo tolesnio bausmės atlikimo LR; 

3) nevykdoma arba nutraukiama gamybinė-komercinė ar kitokia darbinė veikla LR; 

4) panaikintas leidimas dirbti LR; 5) užsienietis nutraukė mokymąsi ar kvalifikacijos 
kėlimą mokslo ar mokymo įstaigose arba yra pašalintas iš jų; 6) užsieniečio 

gyvenimas LR kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų 

sveikatai ir dorovei; 7) užsienietis išvyko iš LR gyventi į kitą valstybę. 

Laikinasis leidimas užsieniečiui panaikinamas, jeigu: 1. leidimas gautas apgaulės 

būdu; 2. užsienietis padaro nusikaltimą, už kurį nuteisiamas laisvės atėmimu (po 
bausmės atlikimo arba atleidimo nuo tolesnės bausmės atlikimo LR); 3. nevykdoma 

arba nutraukiama LR gamybinė-komercinė ar kitokia darbinė veikla; 4. panaikintas 

leidimas dirbti LR; 5. užsienietis nutraukė mokymąsi ar kvalifikacijos kėlimą mokslo 
ar mokymo įstaigose arba yra pašalintas iš jų; 6. užsieniečio gyvenimas LR kelia 

grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei; 7. 

užsienietis išvyko iš LR gyventi į kitą valstybę; 8. nutraukiama santuoka, kuri buvo 
pagrindas gauti laikinąjį leidimą. 

Nuolatinis leidimas užsieniečiui gali būti panaikintas, jeigu: 1. leidimas buvo gautas apgaulės būdu;2. užsienietis LR padarė tyčinį nusikaltimą, už kurį įstatymas numato 

laisvės atėmimo bausmę (po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo tolesnio bausmės atlikimo LR); 3. užsieniečio gyvenimas LR kelia didelę grėsmę valstybės saugumui, 

viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei; 4. užsienietis išvyko nuolat gyventi į kitą valstybę; 5. nustatyta, kad užsienietis sudarė fiktyvią santuoką su LR piliečiu arba 
nuolat gyvenančiu LR užsieniečiu. 

22004 

– 2013  

Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui panaikinamas, jeigu: 1) leidimas gautas apgaulės būdu; 2) paaiškėja, kad yra šio Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai; 3) 

yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka; 4) nutraukiama santuoka; 5) užsieniečiui panaikinamas leidimas dirbti LR; 6) nutraukiama darbo sutartis su 
užsieniečiu; 7) nustatoma, kad įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios savininkas ar bendraturtis yra užsienietis, nevykdo deklaruotos veiklos ir (ar) užsieniečio buvimas LR 

nėra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą; 8) nutraukiama arba pasibaigia užsieniečio teisėta veikla LR; 9) užsienietis nutraukia mokymąsi, 

stažuotę, kvalifikacijos kėlimą ar dalyvavimą profesiniuose mokymuose; 10) užsienietis LR įstatymų nustatyta tvarka atleidžiamas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų arba 
pasibaigia globa (rūpyba); 11) atsirado galimybė išsiųsti užsienietį iš LR, kai leidimas laikinai gyventi buvo išduotas pagal šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktą; 12) 

šio Įstatymo nustatyta tvarka panaikinama užsieniečiui suteikta papildoma arba laikinoji apsauga; 13) užsienietis išvyksta gyventi arba gyvena užsienio valstybėje ilgiau negu 

6 mėnesius; 14) užsieniečio gyvenimas LR kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai; 15) užsienietis per nustatytą laiką pakartotinai neįvykdė šio 
Įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje numatytų įsipareigojimų. 2008m. pakeitimai: „17) nutraukiami moksliniai tyrimai ir (arba) eksperimentinės plėtros darbai arba pasibaigia 

užsieniečio darbo sutartis, sudaryta su mokslinių tyrimų įstaiga.“ 
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 Leidimas nuolat gyventi užsieniečiui panaikinamas, jeigu: 1) leidimas gautas apgaulės būdu; 2) paaiškėja, kad yra šio Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai; 2) 
jo gyvenimas LR gali grėsti valstybės saugumui ar viešajai tvarkai;) 3) yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka; 4) užsienietis išvyksta gyventi arba gyvena 

užsienio valstybėje ilgiau negu 6 mėnesius; 5) užsieniečio gyvenimas LR kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai; 6) užsienietis per nustatytą 

laiką pakartotinai neįvykdė šio Įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje numatytų įsipareigojimų. 2006m. pakeitimai:  Leidimas nuolat gyventi užsieniečiui panaikinamas, jeigu: 1) 
leidimas gautas apgaulės būdu; 2) jo gyvenimas LR gali grėsti valstybės saugumui ar viešajai tvarkai; 3) užsienietis gyvena ne ES valstybėje narėje ilgiau negu 12 mėnesių iš 

eilės.“ 

Išduoti ar pakeisti leidimą atsisakymo sąlygos 

11999 
– 2003  

Leidimas gyventi LR užsieniečiui neišduodamas, jeigu: 1) užsieniečio gyvenimas 
LR grėstų jos saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei; 2) 

duomenys, kuriuos apie save pateikė užsienietis, neatitinka tikrovės; 3) jam 

uždrausta atvykti į LR; 4) užsienietis neturi pakankamai lėšų pragyventi LR; 5) 
užsienietis neturi galiojančio sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento. 

Leidimas gyventi LR užsieniečiui neišduodamas, jeigu: 1) užsieniečio gyvenimas LR 
keltų grėsmę jos saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei; 2) 

duomenys, kuriuos apie save pateikia užsienietis, neatitinka tikrovės;3) užsieniečiui 

uždrausta atvykti į LR; 4) užsienietis neturi pakankamai lėšų pragyventi LR; 5) 
užsienietis neturi galiojančio sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento (tik 

leidimo laikinai apsigyventi LR išdavimo atveju). 

22004 
- 2013 

Išduoti ar pakeisti leidimą gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu: 1) jo gyvenimas LR gali grėsti valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai; 2) duomenys, 
kuriuos jis pateikė norėdamas gauti leidimą gyventi, neatitinka tikrovės, 2006 m.: arba yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvus įvaikinimas;“. 

3) jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į LR, sąrašą; (2009m. pakeitimai: „3) dėl jo kita Šengeno valstybė į centrinę Šengeno informacinę sistemą yra 

įtraukusi įspėjimą dėl neįsileidimo ir nėra pagrindo išduoti leidimą gyventi dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų arba jis yra įtrauktas į užsieniečių, 
kuriems draudžiama atvykti į LR, nacionalinį sąrašą;“.) 4) yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka (2008 m. pakeitimais neteko galios); 5) jis neturi 

pakankamai lėšų pragyventi LR; 2006 m.  Šio Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu atveju išduoti ar pakeisti leidimą gyventi užsieniečiui taip pat atsisakoma, 

jeigu užsienietis neturi pakankamai lėšų studijoms ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti;“. 6) jis neturi gyvenamosios patalpos LR nuosavybės teise ar nesinaudoja 
gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos pagrindais arba nepateikia įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimo suteikti jam gyvenamąją 

patalpą leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu; 7) jis neturi galiojančio sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento (leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo atveju);  8) 

yra rimtas pagrindas manyti, kad jis yra padaręs nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą arba vykdė genocidą, kaip jie apibrėžiami LR įstatymuose, tarptautinėse 
sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose; 9) per nustatytą laiką pakartotinai neįvykdė šio Įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytų įsipareigojimų. 2006 m. 10) 

užsienietis ir jo šeimos narys, kuris atvyko gyventi į LR šeimos susijungimo pagrindu, daugiau negyvena palaikydami realius santuokinius ar šeimos santykius.“ 2008m. 

pakeitimai:  Šio straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos netaikomos leidimo laikinai gyventi keitimo atveju.“ 

Neteisėtas buvimas ir gyvenimas LR 

2004- 2013  Užsieniečio buvimas LR laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis: 1) yra LR laikotarpį, viršijantį LR tarptautinės sutarties, ES teisės akto ar LR Vyriausybės nustatytą buvimo be 

vizos laiką; 2) yra LR pasibaigus vizos galiojimui; 3) yra LR turėdamas panaikintą vizą pasibaigus įpareigojimo išvykti iš LR terminui; 4) turi kelionės dokumentą, kuris yra 

suklastotas; 5) turi vizą, kuri yra suklastota; 6) yra LR be vizos, jeigu ji būtina; 7) yra LR be galiojančio kelionės dokumento, išskyrus prieglobsčio prašytojus; 8) yra neteisėtai 
atvykęs į LR. 2012 m. pakeitimai: Užsieniečio atvykimas į LR laikomas neteisėtu, jeigu jis atvyko pažeisdamas Šengeno sienų kodekso nuostatas.“ 

Užsieniečio gyvenimas LR laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis: 1) gyvena LR be leidimo gyventi, išskyrus atvejus, kai užsieniečiui šio Įstatymo nustatyta tvarka suteiktas 

laikinas teritorinis prieglobstis; 2) gyvena LR turėdamas negaliojantį leidimą gyventi; 3) gyvena LR turėdamas leidimą gyventi, kuris yra panaikintas; 4) turi suklastotą leidimą 
gyventi; 5) turi suklastotą kelionės dokumentą. 

Išsiuntimo pagrindai 

1991 – 1998   1)  pažeidžia    užsieniečių   įvažiavimo   į   LR, buvimo  joje ir  tranzito per jos 

teritoriją tvarką arba nereaguoja į taikomas administracinio poveikio priemones; 2) 
yra  LR be galiojančio paso arba jam prilygstančio dokumento,  vizos (kai to 

reikalaujama), taip pat leidimo  gyventi   LR,   atsisako  pateikti dokumentus, 

patvirtinančius  jo asmens  tapatybę, arba pateikia suklastotus dokumentus; 3) 
yra  LR  ir nustatoma,  kad jo viza arba leidimas  apsigyventi LR (per  10 metų nuo 

šio leidimo gavimo dienos) gauti neteisėtu būdu; 4)  padaro tyčinį nusikaltimą, už 

kurį nuteisiamas laisvės atėmimu.  Šiuo atveju  užsienietis išsiunčiamas  po 
bausmės  atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo; 5) 

būdamas  LR,  nepajėgia išsilaikyti arba turi nelegalų gyvenimo šaltinį. Ši 

nuostata  netaikoma užsieniečiams,  turintiems  leidimus gyventi LR;  6) 
piktnaudžiauja    narkotinėmis,     nuodingosiomis 

medžiagomis,  jam   buvo  taikytos   administracinio   poveikio priemonės 

už  alkoholio gėrimą viešoje vietoje arba už tai, kad 
neblaivus  pasirodė   viešoje  vietoje,   jis  serga  pavojinga 

užkrečiama  liga,   yra  protiškai  atsilikęs  arba  psichiškai nesveikas, kelia pavojų 

1) pažeidžia LR  Konstituciją ar kitus LR įstatymus; 2) jo  veiksmai 

gresia  Lietuvos  valstybės  saugumui  ar viešajai tvarkai; 3) pažeidžia  užsieniečių 
atvykimo į LR, buvimo joje  ir vykimo  per ją  tranzitu taisykles arba nepaiso taikomų 

administracinio poveikio priemonių; 4) yra LR be galiojančio užsienio paso 

arba  jį   atitinkančio  kelionės   dokumento,  vizos  (kai  to 
reikalaujama),  taip   pat  leidimo   nuolat  gyventi  LR, atsisako  pateikti dokumentus, 

patvirtinančius jo asmens tapatybę, arba pateikia suklastotus dokumentus; 5) 

yra  LR  ir nustatoma,  kad jo viza arba  leidimas   nuolat  gyventi  LR  įgyti apgaulės 
būdu;6) padaro nusikaltimą. Jeigu užsienietis  nuteisiamas, jis  gali būti išsiunčiamas 

po to,  kai jau  yra atlikęs  bausmę arba atleistas nuo bausmės 

atlikimo;7)  būdamas   LR,   nepajėgia   savęs išlaikyti arba turi nelegalų gyvenimo 
šaltinį; 8)  padaro   administracinį  teisės   pažeidimą  arba  jo veiksmai gresia 

gyventojų sveikatai ar dorovei. 
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kitų asmenų dorovei ar sveikatai; 7) kenkia  arba turima  žinių, kad  gali kenkti  LR 
interesams,  LR  piliečių ar kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams. 

1999 - 2003 1) jis gyvena LR pasibaigus bevizio buvimo LR laikui, nustatytam LR Vyriausybės 

nutarimu arba tarptautine sutartimi; 2) jis gyvena LR pasibaigus vizos galiojimo 
laikui; 3) jis gyvena LR pasibaigus leidimo laikinai apsigyventi galiojimo laikui; 4) 

jam panaikinta LR viza; 5) jam panaikintas leidimas gyventi LR. 

Užsienietis išsiunčiamas iš LR, jeigu jis: 1) per nustatytą laiką neįvykdė įpareigojimo 

išvykti iš LR; 2) neteisėtai atvyko į LR ar neteisėtai gyvena LR. 
 

2004 – 2013  Užsienietis išsiunčiamas iš LR, jeigu: 1) jis per nustatytą laiką neįvykdė įpareigojimo išvykti iš LR; 2) jis neteisėtai atvyko į LR ar neteisėtai joje yra; 3) jo buvimas LR gresia 

valstybės saugumui arba viešajai tvarkai. 2008m. pakeitimai: 4) priimtas sprendimas jį išsiųsti iš kitos valstybės, kuriai taikoma 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 
2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo.“ 

Šaltiniai: LR Imigracijos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 27–730); LR UTPĮ (Žin., 1991, Nr. 27-729); LR UTPĮ ( Žin., 2006, Nr. 137-5199); LR UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236); LR UTPĮ (Žin., 2004, 

Nr. 73-2539); LR UTPĮ (Žin., 2008, Nr. 22-803); LR UTPĮ (Žin., 2009, Nr. 93-3984);  LR UTPĮ (Žin., 2012, Nr. 85-4450); LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1992,  Nr. 12-338); LR Vyriausybės 
nutarimas (Žin., 1993, Nr. 15-401); LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1997, Nr. 5-75); LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 2000,  Nr. 26-693); LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 2000, Nr. 37-1036) 

 

9 Priedas. LR piliečio ir LNG turinčio užsieniečio šeimos nariai, kurie turi teisę į šeimos susijungimą  Lietuvoje 1991–2013 m. 

 1991 – 1998  1999 – 2003 2004 – 2013 

LR piliečio šeimos nariai 
yra artimas LR  piliečio giminaitis; yra LR piliečio 

išlaikytinis ar  išlaiko LR pilietį; yra susituokęs su LR 

piliečiu - LNG 

yra LR piliečio vaikas ar turi LR pilietį vaiką; LR 
gyvena tėvai arba vienas iš jų;  yra LR piliečio 

sutuoktinis; LLG (po 2 m. – LNG) 

turi LR pilietį vaiką; 3) LR gyvena tėvai arba 
vienas iš jų; 2) yra LR piliečio sutuoktinis. – 

LLG / LNG 

Užsieniečio, turinčio LNG 

šeimos nariai 

vaikams iki 18 metų, sutuoktiniui, tėvams, kurie yra 

senatvės pensininkai ar nedarbingi dėl invalidumo) 
(specialioji viza nuo 1997 m.) - LNG 

Sutuoktinis - LLG 

sutuoktinis; LR gyvena tėvai (įtėviai), kurie 
yra nedarbingi dėl senatvės pensijos amžiaus 

arba invalidumo ir turi leidimą nuolat gyventi; 

- LLG 

Šaltiniai: LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1992,  Nr. 12-338); LR UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236); LR UTPĮ (Žin., 2004, Nr. 73-2539); LR Vyriausybės nutarimas (Žin. 1997, Nr. 61-1458) 

 

10 Priedas. Šeimos susijungimas atvykstant pas užsienietį, turintį LLG pagal šiuos pagrindus 1999–2013 m. 

 1999 – 2001 2001 – 2004 2004 – 2006 2006 – 2008  2008 – 2009 2009 – 2012 2012 - 2013  

Darbas - šeimos nariai 
Sutuoktinis ir vaikai (Užsienietis LR 

nepertraukiamai gyvena 2m.) – LLG 

 Sutuoktinis ir pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis 
(užsienietis nepertraukiamai gyvena 2 m., turi dar 1 m. galiojantį LLG 

ir pagrįstas perspektyvas įgyti LNG) 

Komercinė / ūkinė 
veikla šalyje;  teisėtos 

veikla 

šeimos nariai ir jų 
visiškai išlaikomi 

asmenys 

šeimos nariai ir 
visiškai jų išlaikomi 

asmenys 

Mokslas - 

Moksliniai tyrimai ar 
pedagoginis darbas 
168 

šeimos nariai ir jų 
visiškai išlaikomi 

asmenys 

šeimos nariai Nėra pagrindo 

Turi pakankamai 

pragyvenimo lėšų iš 

teisėtos veiklos LR 

šeimos nariai ir jų visiškai išlaikomi asmenys Nėra pagrindo 

Aukštos 

kvalifikacijos darbas 
Nėra pagrindo 

Sutuoktinis ir pirmos eilės tiesiosios 

aukštutinės linijos giminaitis 

Kitoje ES valstybėje 

narėje įgytas 

ilgalaikio gyventojo 
statusas 

Nėra pagrindo 

Sutuoktinis ir pirmos 

eilės tiesiosios 

aukštutinės linijos 
giminaitis 

Šaltiniai: LR UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236); LR UTPĮ (Žin., 2004, Nr. 73-2539); LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 2000, Nr. 37-1036) 

                                                           
168 Nuo 2008 m. užsieniečiui, kuris ketina atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas pagal darbo sutartį, sudarytą su mokslinių tyrimų įstaiga 
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11 priedas. Užsieniečiai, kuriems nereikia įgyti leidimo dirbti 1995–2013 m. 

 1995–1998 1998–2000 2000 – 2004 2004–2012 2012–2013 

Turi LNG + 

Šeimos susijungimas atvykus pas LR pilietį N.D.169 + 

Vadovas arba jo įgaliotas atstovas, specialistas + (iki 3mėn.) + 

Turi pakankamai pragyvenimo lėšų 
Nėra pagrindo 

- + Nėra pagrindo 

Komercinė / ūkinė veikla šalyje; Teisėta veikla + 

Moksliniai tyrimai ar pedagoginis darbas 170 + (kelti kvalifikaciją) - + Nėra pagrindo (iki 2008m.) + 

dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių / suteikta papildoma 

apsauga (nuo 2004m.) 
Nėra pagrindo + 

Aukštos kvalifikacijos darbas Nėra pagrindo 

 

+ 

Kitoje ES valstybėje narėje įgytas ilgalaikio gyventojo 

statusas 
+ dirbo LR ne mažiau negu 1m. 

Šaltiniai: LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1995, Nr. 15-356); LR UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236); LR UTPĮ (Žin., 2004, Nr. 73-2539); LR UTPĮ (Žin., 1991, Nr. 27-729); LR UTPĮ ( Žin., 2006, Nr. 
137-5199); LR UTPĮ (Žin., 2008, Nr. 22-803); LR UTPĮ (Žin., 2009, Nr. 93-3984); LR UTPĮ (Žin., 2012, Nr. 85-4450); 

 

 

12 Priedas. Darbo leidimų nagrinėjimo ir išdavimo terminai 2006–2013 m. 

 2006 2009 -  2013 

DB išvada DL išdavimas DB išvada DL išdavimas 

Paprastas DL 1 mėn. 2 mėn. 21 d. 20 d. 

Aukštos kvalifikacijos 2 sav. (nuo 2007m.) 
1 mėn. 

14d. 

10 d. Komandiruoti užsieniečiai 20 d. 10 d. 

Trūkstamų profesijų   14 d. 

Šaltiniai: LR SADM įsakymas  (Žin., 2006, Nr. 46-1669); LR SADM įsakymas  (Žin., 2009, Nr. 98-4134); LR SADM įsakymas  (Žin., 2013, Nr. 34-1675); LR SADM įsakymas  (Žin., 2007, Nr. 
103-4224);  

 

  

                                                           
169 Nurodoma jog tokią teisę turi tik šeimos nariai, atvykę pas asmenį, išsaugojusį teisę į LR pilietybę  LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1995, Nr. 15-356) 
170 Nuo 2008 m. užsieniečiui, kuris ketina atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas pagal darbo sutartį, sudarytą su mokslinių tyrimų įstaiga 
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13 Priedas. Leidimų nagrinėjimo terminai  1991–2013 m. 

 
Nagrinėjimo / išdavimo terminas 

1991 – 1998 1999 – 2003 2004 – 2013 

Prašymas  imigruoti  į  LR 1 m.   

 

Vizos išdavimas 10 d.; 7 darbo d. Per 7 d.d. 

specialioji viza / D viza 30 d. 3 mėn. 

Kvietimas atvykti 
10 darbo d. (1993)  

7 darbo d. (1997)  

LLG  3 mėn. 
6 mėn. 

2 mėn. (aukšta profesinė kvalifikacija) 

LNG  6 mėn. 6 mėn.171 

Darbo leidimas  3 mėn. 
2 mėn. 

1 mėn. Komandiruotam užsieniečiui (nuo 2005) 

Šaltiniai: LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 1992,  Nr. 12-338); LR Vyriausybės nutarimas (Žin. 1993, Nr. 56-1108); LR Vyriausybės nutarimas (Žin. 1997, Nr. 61-1458); LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 

2001, Nr. 18-548); LR VDR įsakymas (Žin., 1994, Nr. 33-612); LR VDR įsakymas (Žin., 1994,  Nr. 2-38); LR UTPĮ (Žin., 2012, Nr. 85-4450); LR UTPĮ (Žin., 1998, Nr. 115-3236); LR UTPĮ (Žin., 2004, 
Nr. 73-2539); LR SADM įsakymas (Žin., 2005, Nr. 85-3176) 

 

  

                                                           
171 2006 m. numatyta, jog nagrinėjimas gali būti pratęstas papildomai iki 3 mėn. Dėl nagrinėjimo sudėtingumo. 
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14 Priedas. Europos Fondo Trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. programų Lietuvoje veiksmai 

 2007 2008 2009 2011 2012 -2013 

Prioritetas Nr. 1 

Veiksmai, skirti 

įgyvendinti „Bendruosius 
pagrindinius imigrantų 

integracijos politikos 

Europos Sąjungoje 
principus 

1) Priėmimo tvarkos, užtikrinančios geresnį 

integracijos procesą, rengimo procedūrų tobulinimas; 

2) Programų ir veiklos, skirtų naujai atvykusiems 
trečiųjų šalių piliečiams supažindinti su Lietuvos 

visuomene ir žinioms apie Lietuvą įgyti, kūrimas ir 

tobulinimas; 3) Lanksčių įvadinių programų ir veiklos, 
leidžiančių trečiųjų šalių piliečiams tuo pačiu metu 

dirbti ar mokytis, kūrimas ir tobulinimas; 4) Programų 

ir veiklos, skirtų užmegzti ir palaikyti ryšius su 
konkrečiomis trečiųjų šalių piliečių grupėmis, kūrimas 

ir tobulinimas; 5) Programų ir veiklos, skirtų aukštos 

kvalifikacijos ir kvalifikuotų trečiųjų šalių piliečių 
priėmimui skatinti ir jų integracijos procesui remti, 

kūrimas ir tobulinimas; 6) Programų ir veiklos, skirtų 

stiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie 
įvairovės, palaikyti pasitikėjimo santykius su trečiųjų 

šalių piliečiais, taip pat stiprinti pritarimą integracijai, 

kūrimas ir tobulinimas; 7) Programų ir veiklos, skirtų 
teikti įvairias konsultacijas ir informaciją trečiųjų šalių 

piliečiams, taip sudarant palankesnes galimybes jiems 

naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis, kūrimas 
ir tobulinimas; 8) Kitų programų ir priemonių, kūrimas 

1) programų ir veiklos, 

skirtų naujai atvykusiems 

trečiųjų šalių piliečiams 
supažindinti su Lietuvos 

visuomene ir žinioms apie 

Lietuvą įgyti, kūrimas ir 
tobulinimas; 2) programų 

ir veiklos, skirtų aukštos 

kvalifikacijos ir 
kvalifikuotų trečiųjų šalių 

piliečių priėmimui skatinti 

ir jų integracijos procesui 
remti, kūrimas ir 

tobulinimas; 3) programų 

ir veiklos, skirtų stiprinti 
Lietuvos visuomenės 

gebėjimą prisitaikyti prie 

įvairovės, palaikyti 
pasitikėjimo santykius su 

trečiųjų šalių piliečiais, 

taip pat stiprinti pritarimą 
integracijai, kūrimas ir 

tobulinimas.  

 

1) programų ir veiklos, 

skirtų naujai atvykusiems 

trečiųjų šalių piliečiams 
supažindinti su Lietuvos 

visuomene ir žinioms apie 

Lietuvą įgyti, kūrimas ir 
tobulinimas; 2) programų 

ir veiklos, skirtų aukštos 

kvalifikacijos ir 
kvalifikuotų trečiųjų šalių 

piliečių priėmimui skatinti 

ir jų integracijos procesui 
remti, kūrimas ir 

tobulinimas; 3) programų 

ir veiklos, skirtų stiprinti 
Lietuvos visuomenės 

gebėjimą prisitaikyti prie 

įvairovės, palaikyti 
pasitikėjimo santykius su 

trečiųjų šalių piliečiais, 

taip pat stiprinti pritarimą 
integracijai, kūrimas ir 

tobulinimas.  

 

1) Aukštos 

kokybės paslaugų 

teikimas trečiųjų 
šalių piliečiams; 2) 

Abipusio 

tarpkultūrinio 
pasikeitimo 

skatinimas 

1) Aukštos kokybės 

paslaugų teikimas trečiųjų 

šalių piliečiams; 2) 
Abipusio tarpkultūrinio 

pasikeitimo skatinimas;  

Prioritetas Nr. 2 rodiklių ir 

vertinimo metodologijų, 

skirtų vertinti pažangą, 
koreguoti politikos kryptis 

ir priemones bei 

supaprastinti lyginamojo 
mokymo koordinavimą, 

nustatymas ir kūrimas 

9) Studijų ir tyrimų, skirtų trečiųjų šalių piliečių 

priėmimo tvarkai, įvadinėms programoms ir veiklai 

įvertinti, atlikimas ir plėtojimas; 10)  Rodiklių ir 
lyginamosios metodikos, skirtos integracijos politikos 

pažangai vertinti, kūrimas ir tobulinimas; 11)  Sistemų, 

skirtų informacijai apie įvairių trečiųjų šalių 
piliečių  kategorijų poreikius rinkti ir analizuoti, 

kūrimas ir įgyvendinimas 

4) sistemų, skirtų 

informacijai apie įvairių 

trečiųjų šalių piliečių 
kategorijų poreikius rinkti 

ir analizuoti, kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

4) sistemų, skirtų 

informacijai apie įvairių 

trečiųjų šalių piliečių 
kategorijų poreikius rinkti 

ir analizuoti, kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

 -   3) Įvairių tyrimų, studijų, 

vertinimo metodikų, 

rodiklių ir kitų panašių 
priemonių sukūrimas;  

Prioritetas Nr. 3 Valstybių 
narių politinių gebėjimų 

ugdymas, koordinavimas ir 

tarpkultūrinės 
kompetencijos didinimas 

skirtinguose valdžios 

lygmenyse ir institucijose 
 

 

 

12) Tarpkultūrinės kompetencijos didinimo, gebėjimų 
stiprinimo ir įvairovės valdymo mokymai politikos 

kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, 

dirbantiems srityse, susijusiose su EIF tikslais; 
13) Kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų 

šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių 

palaikymo sistemų kūrimas ir tobulinimas 

5) tarpkultūrinės 
kompetencijos didinimas, 

gebėjimų stiprinimas ir 

įvairovės valdymo 
mokymai politikos 

kūrėjams, tarnautojams ir 

kitiems asmenims, 
dirbantiems srityse, 

susijusiose su EIF tikslais; 

6) kompetentingų 
institucijų ir kitų 

suinteresuotų šalių 

bendradarbiavimo, 
koordinavimo ir ryšių 

palaikymo sistemų 

kūrimas ir tobulinimas. 

5) tarpkultūrinės 
kompetencijos didinimas, 

gebėjimų stiprinimas ir 

įvairovės valdymo 
mokymai politikos 

kūrėjams, tarnautojams ir 

kitiems asmenims, 
dirbantiems srityse, 

susijusiose su EIF tikslais; 

6) kompetentingų 
institucijų ir kitų 

suinteresuotų šalių 

bendradarbiavimo, 
koordinavimo ir ryšių 

palaikymo sistemų 

kūrimas ir tobulinimas. 

3) Gebėjimų 
ugdymas tarp 

valdžios skirtingų 

lygių ir 
departamentų 

4) Gebėjimų ugdymas 
tarp valdžios skirtingų 

lygių ir departamentų;  

Šaltinis: LR SADM įsakymas (Žin. 2008, Nr. 90-3612);  LR SADM įsakymas Nr. A1-19 (2009  01 19); LR SADM įsakymas (Žin. 2010, Nr. 86-3647);  LR SADM įsakymas Nr. A1-284 ( 2011 06 
14);  LR SADM įsakymas Nr. A1-366 (2013 07 04); LR SADM įsakymas Nr. A1-289 (2012 06 19) 
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15 Priedas. Teisės aktų, reglamentuojančių pilietybės klausimus, chronologinė lentelė 1989–2013 m. 

1989 – 1991 1991 – 2002 2003 – 2011 2011 – 2013 

Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos 

Pilietybės įstatymas Nr. XI-3329, 1998 11 03, 

Žin., 1989. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=18854 

 

LR Pilietybės įstatymas, 1991 12 05, Nr. I-

2072, Žin., 1991, Nr. 36-

977  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.

showdoc_l?p_id=2348 

LR Pilietybės įstatymas, 2002 09 07, Nr. IX-

1078, Žin., 2002, Nr. 95-4087 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=187139  

LR Pilietybės įstatymas, 2011 12  02, Nr. XI-

1196, Žin., 2010, Nr. 144-

7361  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.

showdoc_l?p_id=387811&p_query=&p_tr2= 

  LR Pilietybės įstatymo pakeitimo 

įstatymas,2008 07 15, Nr. X-1709, Žin., 2008, 

Nr. 83-3293 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=324888 

 

Įgyvendinimą nusakantys dokumentai 

LR Aukščiausiosios Tarybos įstatymas Dėl 

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimų 

sprendimo tvarkos nuostatų,1990 07 10, Nr. I-

363, Žin., 1990, Nr. 21-522 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?

a=361&b= 

LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-

2080 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės 

įstatymo įgyvendinimo tvarkos, 1991 12 10, 

Žin., 1991, Nr. 36-982 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=2355 

LR Pilietybės įgyvendinimo įstatymas, 2002 

09 17, Nr. IX-1079, Žin., 2002, Nr. 95-4088 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?

a=187140&b= 

 

 LR įstatymas Dėl Lietuvos Respublikos 

pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos,1995 

10 19, Nr. I-1070, Žin., 1995, Nr. 90-2014 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=21794 

  

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 352 Dėl 

Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo instrukcijos patvirtinimo, 1990 11 22, 

Žin., 1990, Nr. 36-875 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?

a=3699&b=  

LR Vyriausybės nutarimas Nr.642 Dėl 

Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo, 

1993 08 23, Žin., 1993, Nr. 41-

857  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.pr

eps2?a=11379&b=  

 

LR Vyriausybės nutarimas Nr.2081 Dėl 

Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo taisyklių patvirtinimo, 2002 12 21, 

Žin., 2002, Nr. 124-

5656 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.

showdoc_l?p_id=197803  

 

 

 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 400 Dėl 

Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų 

rengimo ir nagrinėjimo taisyklių 

patvirtinimo, 1996 03 29, Žin., 1996, Nr. 31-

771  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.

showdoc_l?p_id=26195  

LR Vyriausybės nutarimas Nr.312 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo 

taisyklių ir prisiekimo Lietuvos Respublikai taisyklių patvirtinimo, 2006 03 29, Žin., 2006, Nr. 

36-1290 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=273110  

Natūralizacijos tvarkos aprašai 

 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 145 Dėl 

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 

straipsnyje numatytų lietuvių kalbos ir 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1687 Dėl 

valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos pagrindų egzaminų ir 

pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo, 

2003 12 24, Žin., 2003, Nr. 123-

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2348
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2348
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=187139
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=187139
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387811&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387811&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324888
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324888
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=361&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=361&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2355
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2355
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=187140&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=187140&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=21794
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=21794
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=3699&b
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=3699&b
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=11379&b
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=11379&b
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=197803
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=197803
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26195
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26195
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=273110
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egzaminų, 1993 03 08, Žin., 1993, Nr. 9-

229  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.

showdoc_l?p_id=7745 

5617  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=224295 

 

` LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas 

Nr.1282 

Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikavimo komisijų nuostatų, 1998 10 06, 

Žin., 1998, Nr. 89-2470   

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=64534 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr. ISAK-286 Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo, 2004 03 01, 

Žin., 2004, Nr. 46-1538  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229382  

 

 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 

314 Dėl  valstybinės  kalbos mokėjimo 

kvalifikacinių  kategorijų, 1992 04 30, 

Žin.,  1992, Nr. 18-538 

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1688 Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir 

įgyvendinimo, 20003 12 24, Žin., 2003, Nr. 123-

5618  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=224296 

 LR teisingumo ministerijos įsakymas Nr. 28 

Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzamino programos patvirtinimo, 

1993 03 31 [dokumento tekstas nerastas] 

LR Teisingumo ministerijos įsakymas Nr. ISAK-208/1R-43  

Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programos patvirtinimo, 2004 02 11, 

Žin., 2004, Nr. 33-1058  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227832  

  LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr. ISAK-209  

Dėl Valstybinės kalbos egzamino programos patvirtinimo, 2004 02 11, Žin., 2004, Nr. 33-

1059  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227833  

  Nacionalinio egzaminų centro įsakymas Nr. 49 Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymo instrukcijų, 2004 06 09, Informaciniai 
pranešimai, 2004, Nr. 47-502  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=235994  

Kiti dokumentai 

 LR Prezidento dekretas Nr. 1227 Dėl 

Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir jos 

darbo tvarkos, 1997 03 04, žin., 1997, Nr. 21-

503 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.s

howdoc_l?p_id=36497  

 

LR Prezidento dekretas Nr. 36 Dėl Pilietybės 

reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo 

tvarkos, 2003 04 02, Žin., 2003, Nr. 34-1425 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=208433  

LR Prezidento dekretas Nr. 1K-812  Dėl 

Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir 

Pilietybės reikalų komisijos reglamento 

patvirtinimo, 2011 09 06, Žin., 2001, Nr. 112-

5264 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=405774  

 

 LR Prezidento dekretas Nr. 41 Dėl Pilietybės 

reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo 

tvarkos, 1998 04 15, žin., 1998, Nr. 38-

1013  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska

.showdoc_l?p_id=54126  

LR Prezidento dekretas Nr. 69 Dėl Pilietybės 

reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo 

tvarkos, 2004 09 15, žin., 2004, Nr. 140-5103 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=241486  

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=7745
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=7745
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=224295
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=224295
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=64534
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=64534
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229382
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=224296
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227832
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227833
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=235994
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36497
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36497
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=208433
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=208433
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405774
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405774
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=54126
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=54126
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=241486
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=241486
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  LR Prezidento dekretas Nr. 1K-869  Dėl 

Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir jos 

darbo tvarkos, 2007 01 19, Žin., 2009, Nr. 9-

352  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.s

howdoc_l?p_id=291252  

 

  LR Prezidento dekretas Nr. 1K-117  Dėl 

Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir 

pilietybės klausimų nagrinėjimo šioje 

komisijoje taisyklių patvirtinimo 

, 2009 09 18, Žin., 2009, Nr. 113-4817 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=352899  

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291252
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291252
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=352899
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=352899
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16 Priedas. Sąvokų, vartojamų LR pilietybės įstatymuose, apibrėžtis 1989–2013 m. 

 1989 1991 1995 2003 2011 

Pilietis 1) asmenys,  kurie buvo LR 

piliečiai,  jų 

vaikai  ir  vaikaičiai,  taip  pat  kiti

  iki  1940  metų     birželio 15 

dienos buvusieji nuolatiniai 

dabartinės Lietuvos  TSR 

teritorijos  gyventojai, jų vaikai ir 

vaikaičiai, nuolat     gyvenantys 

Lietuvos TSR teritorijoje;  

2)  asmenys,   turintys  nuolatinę   

gyvenamąją   vietą  Lietuvos 

TSR,  jeigu jie  yra patys  gimę ar 

įrodę, kad 

bent     vienas  iš   tėvų  ar   seneli

ai  yra   gimę  Lietuvos   TSR 

teritorijoje ir jeigu jie nėra kitos 

valstybės piliečiai;  3) 

kiti  asmenys, kurie  iki 

šio  įstatymo 

įsigaliojimo     dienos 

nuolat  gyveno 

Respublikos  teritorijoje ir  turi čia  

nuolatinę 

darbo  vietą  arba  nuolatinį  legal

ų  pragyvenimo     šaltinį. 

Šie  asmenys 

per  dvejus  metus  nuo  šio  įstaty

mo     įsigaliojimo laisvai 

apsisprendžia dėl pilietybės; 4) 

asmenys,  įgiję  Lietuvos  TSR  pi

lietybę  pagal  šį įstatymą. 

  1) asmenys,  iki 1940  m. 

birželio  15  d.  turėję  LR 

pilietybę, jų vaikai ir vaikaičiai, 

jeigu jie neįgijo kitos valstybės 

pilietybės; 2) asmenys,  1919 

m.  sausio 9  d. -  1940 m. birželio 

15 d. nuolat gyvenę dabartinėje 

LR teritorijoje, taip pat jų  vaikai 

ir vaikaičiai, jeigu jie šio įstatymo 

įsigaliojimo dieną nuolat gyvena 

Lietuvoje ir nėra kitos valstybės 

piliečiai; 3) asmenys,  iki 

1991  m.  lapkričio 4  d.  įgiję  LR 

pilietybę  pagal 

Pilietybės  įstatymą, galiojusį  iki 

šio įstatymo priėmimo; 4) 

asmenys,  kurie įgyvendino  teisę 

į  LR pilietybę ar  atstatė 

Lietuvos  Respublikos  pilietybę  

pagal  šį įstatymą;5) kiti asmenys, 

kurie įgijo LR pilietybę pagal šį 

įstatymą. 

1) asmenys,  iki 1940  m. 

birželio  15  d.  turėję  Lietuvos 

pilietybę,  ir   jų  vaikai  (jeigu  šie

  asmenys  ar  jų  vaikai 

nerepatrijavo iš Lietuvos); 2) 

asmenų, turėjusių Lietuvos 

pilietybę iki 1940 m. birželio 15 

d., vaikaičiai, jeigu jie neįgijo 

kitos valstybės pilietybės;  

3) asmenys,  1919 m.  sausio 9  d. 

-  1940 m. birželio 15 d.nuolat 

gyvenę dabartinėje LR teritorijoje, 

taip pat 

jų  vaikai  ir  vaikaičiai,  jeigu  jie  

Pilietybės  įstatymo įsigaliojimo 

dieną nuolat gyveno ir šiuo metu 

gyvena Lietuvoje ir nėra kitos 

valstybės piliečiai; 

4) lietuvių  kilmės 

asmenys,  gyvenantys 

kitose  valstybėse, jeigu 

jie  išvyko iš  Lietuvos teritorijos 

iki 1918 m. vasario 16 d. ir 

neįgijo kitos valstybės pilietybės; 

5) asmenys,  iki 

1991  m.  lapkričio  4  d.  įgiję  L

R pilietybę  pagal 

Pilietybės  įstatymą, galiojusį  iki 

Pilietybės įstatymo priėmimo 

1991 m. gruodžio 5 dieną; 6) 

kiti  asmenys, kurie įgijo LR 

pilietybę pagal Pilietybės 

įstatymą. 

1) asmenys, iki 1940 m. birželio 15 

d. turėję Lietuvos pilietybę, jų 

vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai 

(jeigu šie asmenys, jų vaikai, 

vaikaičiai ar provaikaičiai 

nerepatrijavo); 2) asmenys, 1919 

m. sausio 9 d. – 1940 m. birželio 

15 d. nuolat gyvenę dabartinėje LR 

teritorijoje, taip pat jų vaikai, 

vaikaičiai ir provaikaičiai, jeigu jie 

Pilietybės įstatymo įsigaliojimo 

dieną nuolat gyveno ir šiuo metu 

gyvena LR teritorijoje, ir nėra kitos 

valstybės piliečiai; 3) lietuvių 

kilmės asmenys,jeigu jie nėra kitos 

valstybės piliečiai. Lietuvių kilmės 

asmeniu laikomas asmuo, kurio 

tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų 

ar senelių yra ar buvo lietuviai ir 

pats asmuo pripažįsta save 

lietuviu; 4) asmenys, iki 1991 m. 

lapkričio 4 d. įgiję LR pilietybę 

pagal 1989 m. lapkričio 3 d. 

priimtą Pilietybės įstatymą; 5) kiti 

asmenys, kurie LR pilietybę įgijo 

pagal 1991 m. gruodžio 5 d. 

priimtą Pilietybės įstatymą. 

asmuo, turintis LR pilietybę. 

LR pilietyb

ės 

suteikimas 

natūralizac

ijos tvarka  

    LR pilietybės suteikimas 

asmeniui, atitinkančiam šiame 

įstatyme nustatytas LR pilietybės 

suteikimo sąlygas. 

LR pilietyb

ės 

suteikimas 

išimties 

tvarka  

    LR pilietybės suteikimas ypatingų 

nuopelnų Lietuvos valstybei 

turinčiam kitos valstybės piliečiui 

ar asmeniui be pilietybės, kurie 

yra integravęsi į Lietuvos 
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visuomenę, netaikant 

natūralizacijos sąlygų. 

Šaltiniai: Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos Pilietybės įstatymas (Žin., 1989); LR Pilietybės įstatymas(Žin., 1991, Nr. 36-977); LR Pilietybės įstatymas( Žin., 2002, Nr. 95-4087); LR Pilietybės 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 144-7361);  LR Pilietybės įstatymas(Žin., 2013, Nr. 54-2674); LR Pilietybės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 148-7570); LR Pilietybės įstatymas (Žin., 2006, Nr. 46-1645); LR 
Pilietybės įstatymas Žin., 2004, Nr. 180-6659)  

 

17 Priedas. Pilietybės suteikimo/perdavimo sąlygos vaikams Lietuvoje 1989–2013 m. 

 
Jei vienas iš tėvų yra LR pilietis (A01 ir A04 modeliai) 

Tėvai be pilietybės172 

(A05 modelis) 
Tėvai įgijo LR pilietybę (A09 ir A14 modeliai) 

Gimė šalyje Gimė užsienyje Gimė šalyje Vienas iš tėvų Abu tėvai 

1989 

Taip 

Taip173 

Taip 

Taip, Iki 14m.174 (14-18 m. su vaiko sutikimu) 

Taip, iki 14 m. (14-18 m. su vaiko sutikimu) 1991 Taip175 (iki 18 m.) 

2003 Taip (iki 18 m.) Taip, iki 14 m.176 (14-18 m. su vaiko sutikimu) 

2011 Taip177 Taip178 Taip, iki 14 m.179 (14-18 m. su vaiko sutikimu) 

Šaltinis: Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos Pilietybės įstatymas (Žin., 1989); LR Pilietybės įstatymas(Žin., 1991, Nr. 36-977); LR Pilietybės įstatymas( Žin., 2002, Nr. 95-4087); LR Pilietybės 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 

 

18 Priedas. Natūralizacijos reikalavimai Lietuvoje 1989–2013 m. (A06 modelis) 

 
Minimalus gyvenimo 

laikotarpis 

Turėtos pilietybės 

atsisakymas 

Teisėtas pragyvenimo 

šaltinis 

Minimalus 

amžius 

Valstybinės kalbos 

egzaminas 

Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

“Švari” kriminalinė 

praeitis 
Priesaika 

1989 10 m.  Taip -  Taip180 Taip Taip Taip 

1991 10 m. Taip Taip -  Taip181 Taip182  Taip 

2003 10 m. Taip Taip - Taip Taip Taip Taip 

2011 10 m. Taip Taip - Taip Taip Taip Taip 

                                                           
172 Asmenų  be  pilietybės,  nuolat  gyvenančių  Lietuvoje. 
173 Bet tėvų arba vieno iš jų nuolatinė gyvenamoji vieta tuo metu buvo Lietuvos TSR teritorijoje. 
174 Tėvų prašymu bet tėvų arba vieno iš jų nuolatinė gyvenamoji vieta tuo metu buvo LR teritorijoje.  
175 Bet tėvų arba vieno iš jų nuolatinė gyvenamoji vieta tuo metu buvo Lietuvo Respublikos teritorijoje.  
176 Abiejų tėvų raštišku prašymu. 
177 Galima dviguba pilietybė iki 21 m. 
178 Įtraukiama nuostata: asmenų be pilietybės, teisėtai nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos 
ribų, jeigu jis gimdamas neįgijo kitos valstybės pilietybės. 
179 Jeigu jis nėra kitos valstybės pilietis. 
180 Moka lietuvių kalbą. 
181 Nereikalaujama Nuo 1993 m.: "Asmenims, sulaukusiems 65 metų, ir I bei II grupių klausos, regos invalidams   netaikomi Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 straipsnio pirmosios dalies 1 

punkto reikalavimai." 
182 Nereikalaujama Nuo 1995 m.: "Asmenims, sulaukusiems 65 metų, ir I bei II grupių klausos, regos invalidams   netaikomi Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 straipsnio pirmosios dalies 1 

punkto reikalavimai." 
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Šaltiniai: Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos Pilietybės įstatymas (Žin., 1989); LR Pilietybės įstatymas(Žin., 1991, Nr. 36-977); LR Pilietybės įstatymas( Žin., 2002, Nr. 95-4087); LR Pilietybės 
įstatymas (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 
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19 Priedas. Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzamino reikalavimai Lietuvoje 1993–2013 m. 

 Valstybinės kalbos mokėjimo klasifikacija 
Egzamino 

forma 
Egzamino trukmė 

Komisijos 

narių skaičius 

Egzamino 

kaina 

1993 

I-oji  kategorija -  gebėjimas suprasti valstybinę kalbą 

ir  susikalbėti   nedidelės  kvalifikacijos   reikalingo  darbo klausimais, pildyti 

paprasčiausius tipinius dokumentus.183 

Žodžiu 45 min. 3 0,35 MGL 

2004184 

2009185 

 

I-oji  kategorija ( Pusiaukelės lygis)186 – trumpų, aiškios sandaros sakytinių ir rašytinių 

tekstų įprastomis kasdienio gyvenimo temomis supratimas; gebėjimas kalbėti apie 

konkrečius žinomus dalykus; gebėjimas pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų 

formas, rašyti neoficialius trumpus tekstus (pavyzdžiui, skelbimus, laiškelius). 

Kalbos: testas ir 

pokalbis; 

Konstitucijos – 

testas. 

Konstitucijos 45 min. 

Skaitymas ir rašymas 1 val. 30 

min.; Klausymas  30 min.; 

Kalbėjimas (vienam kandidatui) 

12 min. 

3-5; 

7 
20 Lt 

Šaltiniai: LR Vyriausybės nutarimas (Žin.,  1992, Nr. 18-538);  LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas (Žin., 1998, Nr. 89-2470); LR Vyriausybės nutarimas (Žin., 2003, Nr. 123-5618); Nacionalinio 

egzaminų centro įsakymas  Nr. 47-502 (2004 06 09); LR Vyriausybės nutarimas ( Žin., 2000, Nr. 108-3463) 

 

20 Priedas. Natūralizacijos reikalavimai LR piliečio sutuoktiniui 1989–2013m. 

 
Santuokos  minimali 

trukmė 

Gyvenimo šalyje 

trukmė 

Valstybinės kalbos 

egzaminas 

Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

Turėtos pilietybės 

atsisakymas 

“Švari” kriminalinė 

praeitis 
Priesaika 

1989 1 m. 1 m. 

Taip Taip 

- 

- 
 

Taip 

 

1991 3 m. 3 m. 

Taip 

 

2003 

7 m. 
 

5 m. (LNG) 

2005 
7 m. (LNG) 

Taip 187 

2011 Taip 188 

Šaltiniai: Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos Pilietybės įstatymas (Žin., 1989); LR Pilietybės įstatymas(Žin., 1991, Nr. 36-977); LR Pilietybės įstatymas( Žin., 2002, Nr. 95-4087); LR Pilietybės 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 

  

                                                           
183  I-oji   kategorija – valstybinės kalbos supratimas, ribotas sakytinės ir minimalus rašytinės valstybinės kalbos mokėjimas. Darbuotojas turi suprasti sakytinę kalbą ir rašytinį tekstą maždaug iš 800 žodžių 
susidedančio bazinio žodyno, gebėti naudotis pareigų terminijos minimumu. Reikalaujama mokėti pildyti paprasčiausius tipinius dokumentus (užsakymų lapus, kitus blankus). 
184 Valstybinės kalbos egzamino nuostats taikomos ir leidimą nuolat gyventi siekiantiems įgyti užsieniečiams remiantis LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 

53 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju: nuolatinio gyvenimo pagrindu arba įgijo leidimą laikinai gyventi atykimo pas tėvus (ar vieno iš jų), kurie yra LR piliečiai. 
185 LNG siekiantiems įgyti užsieniečiams remiantis LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 53 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju: nuolatinio gyvenimo pagrindu arba 

įgijo leidimą laikinai gyventi atykimo pas tėvus (ar vieno iš jų), kurie yra LR piliečiai laiko ir Konsstitucijos žinių testą.  
186 Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Pusiaukelės“ lygį; turi suprasti trumpus, aiškios sandaros 
sakytinius ir rašytinius tekstus įprastomis kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, gebėti kalbėti apie konkrečiai žinomus dalykus, pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, rašyti trumpus tekstus. 

Jis turi suprasti sakytinį ir rašytinį tekstą maždaug iš 900–1000 žodžių susidedančio bazinio žodyno, gebėti naudotis pareigų terminijos minimum.   
187 Atitinka kriterijus, dėl ko LR pilietybė teikiama (21 Priedas). 
188 Atitinka kriterijus, dėl ko LR pilietybė teikiama (21Priedas). 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=232378&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=232378&b=
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22 Priedas. Užsieniečių, gyvenančių LR, skaičius 2001–2014 m. pradžioje 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be 
pilietybės (tūkst.) 

30,2 28,1 30,5 30,2 32,6 35,3 33,1 33,4 32,9 32,5 29,6 31,3 33,2 35,5 

Užsieniečių sudaroma bendro gyventojų 

skaičiaus dalis, % 
0,87 0,81 0,88 0,88 0,95 1,04 0,98 1,04 1,04 1,04 0,97 1,04 1,12 1,21 

Šaltinis: Migracijos metraščiai, Pagrindiniai migracijos rodikliai LR 2013 m. II pusmetis http://www.migracija.lt/index.php?-1806946737 

 

  

                                                           
189 Ir negrąžinama.  

21 Priedas. Sąlygos, dėl kurių neteikiama LR pilietybė 1989–2013 m. 

 LR pilietybė nesuteikiama asmenims kurie:  

1989 1) padarė nusikaltimų žmogiškumui ar vykdė genocidą  2)  bausti  laisvės  atėmimo  bausme  už  sunkų  tyčinį  nusikaltimą; 3) yra chroniški alkoholikai ar narkomanai. 

1991 1)   padarė   tarptautinės   teisės   numatytų   nusikaltimų žmogiškumui ar vykdė genocidą; 2) dalyvavo nusikalstamoje veikloje prieš Lietuvos valstybę; 3) iki  atvykimo gyventi  į 

Lietuvą  kitoje valstybėje  buvo bausti laisvės  atėmimo bausme  už tyčinį  nusikaltimą,  už  kurį baudžiamąją atsakomybę nustato ir LR įstatymai, 

arba  buvo  bausti  Lietuvoje  už  tyčinį  nusikaltimą,  už  kurį numatoma laisvės atėmimo bausmė; 4) yra chroniški narkomanai, alkoholikai ar toksikomanai; 5) serga ypač pavojingomis 
infekcinėmis ligomis. 

2003 1) padarė tarptautinius nusikaltimus, numatytus LR tarptautinėse sutartyse arba tarptautinėje paprotinėje teisėje, tokius kaip: agresija, genocidas, nusikaltimai žmogiškumui, karo nusikaltimai; 

2) dalyvavo nusikalstamoje veikloje prieš Lietuvos valstybę; 3) iki atvykimo gyventi į LR kitoje valstybėje buvo teisti laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, už kurį baudžiamąją 
atsakomybę nustato ir LR įstatymai, arba buvo Lietuvoje bausti už tyčinį nusikaltimą, už kurį numatoma laisvės atėmimo bausmė. 

2005 1) rengėsi, kėsinosi ar padarė tarptautinius nusikaltimus, numatytus LR tarptautinėse sutartyse arba tarptautinėje paprotinėje teisėje, tokius kaip: agresija, genocidas, nusikaltimai 

žmoniškumui, karo nusikaltimai; 2) rengėsi, kėsinosi ar padarė nusikalstamas veikas prieš LR; 3) iki atvykimo gyventi į LR kitoje valstybėje buvo teisti laisvės atėmimo bausme už tyčinį 

nusikaltimą, už kurį baudžiamąją atsakomybę nustato ir LR įstatymai, arba buvo Lietuvoje bausti už tyčinį nusikaltimą, už kurį numatoma laisvės atėmimo bausmė. 4) įstatymų nustatyta 
tvarka neturi teisės gauti leidimo gyventi LR.“ 

2011189 1) rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė tarptautinius nusikaltimus – agresiją, genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus; 2) rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė nusikalstamas 

veikas prieš Lietuvos Respubliką; 3) iki atvykimo gyventi į LR kitoje valstybėje buvo bausti laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal LR įstatymus laikomas labai sunkiu 
nusikaltimu, arba LR buvo bausti už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiame punkte nurodytus nusikaltimus, ar neišnyko; 4) įstatymų nustatyta tvarka neturi teisės 

gauti dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi LR. 

Šaltiniai: Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos Pilietybės įstatymas (Žin., 1989); LR Pilietybės įstatymas(Žin., 1991, Nr. 36-977); LR Pilietybės įstatymas( Žin., 2002, Nr. 95-4087); LR Pilietybės 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 144-7361);  LR Pilietybės įstatymas(Žin., 2013, Nr. 54-2674); LR Pilietybės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 148-7570); LR Pilietybės įstatymo (Žin., 2006, Nr. 46-1645); LR 
Pilietybės įstatymas Žin., 2004, Nr. 180-6659)  
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23 Priedas. Lietuvos Gyventojų etninė sudėtis 1979–2011 m. 

Proc. 1979 1989 2001 2011 

Lietuva (iš viso) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lietuviai 80,0 79,6 83,5 84,1 

Rusai 8,9 9,4 6,3 5,8 

Lenkai 7,3 7,0 6,7 6,6 

Baltarusiai 1,7 1,7 1,2 1,2 

Ukrainiečiai 1,0 1,2 0,7 0,5 

Žydai 0,4 0,3 0,1 0,1 

Latviai 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totoriai 0,1 0,1 0,1 0,1 

Vokiečiai 0,1 0,1 0,1 0,1 

Romai 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kitos tautybės 0,3 0,4 0,2 0,2 

Tautybė nenurodyta     0,9 1,1 

Šaltinis: Demografijos metraščiai 

 

24 Priedas. Imigracija Lietuvoje 1990–2012 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraščiai; 1990 - 2003 m. duomenys remiantis Stankūnienė (2004);  

  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TŠP imigracija 1460 1429 1806 2124 2561 1384 901 1158 1723

Bendra imigracija 14744 11828 6640 2850 1664 2020 3025 2536 2706 2679 1510 4694 5110 4728 5553 6789 7745 8609 9297 6487 5213 15685 19843
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25 Priedas. Imigracija Lietuvoje 1993–1998 m. 

 
Šaltinis: LR Seimo nutarimo Dėl imigravimo kvotos 1999 metais projekto aiškinamasis raštas, 1998 12 28, Nr. P-1532 

 

26 Priedas. Užsieniečių ir TŠP Imigracija Lietuvoje 2004–2012 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraščiai 
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27 Priedas. Užsieniečių imigracija į Lietuvą pagal valstybes 1993–1998 m. 

 
Šaltinis: LR Seimo nutarimo Dėl imigravimo kvotos 1999 metais projekto aiškinamasis raštas, 1998 12 28, Nr. P-1532 

 

28 Priedas. Užsieniečių imigracija į Lietuvą pagal kilmės šalis 1991 - 2002 m. 

Kilmės šalis 
Imigrantai pagal kilmės šalis 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

NVS šalys, iš jų: 9744 5458 2302 1333 1600 2431 2040 2246 2197 1121 2996 3260 

Baltarusijos 1285 747 380 250 251 334 312 349 313 120 574 634 

Rusijos Federacijos 6329 3439 1425 786 946 1370 1186 1299 1303 671 1535 1640 

Ukrainos 1229 623 272 161 179 403 303 349 341 166 599 687 

Europos šalys, iš jų: 1958 1054 453 276 315 380 352 326 300 219 978 1094 

Estija 131 82 53 45 35 39 36 26 14 15 41 27 

Latvija 834 666 327 179 235 247 217 214 168 129 182 197 

Lenkija 245 51 11 10 6 27 30 34 18 15 110 126 

Afrikos šalys 1 0 0 0 1 2 2 0 6 16 31 19 

Šiaurės ir Pietų Amerikos šalys 8 69 81 32 58 133 87 73 73 73 237 275 

Azijos šalys 93 38 2 13 25 56 25 42 86 61 445 457 

Australijos ir Okeanijos šalys 0 9 6 5 7 14 15 6 0 10 7 5 

Šalis  nežinoma 24 12 6 5 14 9 15 13 16 10 0 0 

Iš viso 11828 6640 2850 1664 2020 3025 2536 2706 2679 1510 4694 5110 

Šaltinis: Stankūnienė, V.  (2004) 
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1993
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1996

1997

1998

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Baltarusijos 27 218 288 217 197 209

Rusijos Federacija 167 1209 1272 810 634 587

Ukrainos 30 180 280 224 207 192

Kazachstano 5 49 54 50 41 34

Latvijos 25 82 118 61 53 40

Kitos valstybės 53 227 258 164 155 137
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30 Priedas. TŠP imigracija pagal lytį 2004–2011 m. 

 
Šaltinis: Demografijos metraščiai 
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29 Priedas. TŠP, kurie atvyko gyventi į LR, skaičius pagal pilietybę 2004–2012 m. 

Pilietybė 
Imigrantai iš trečiųjų šalių 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Europos šalys (ne ES ir EFTA narės) 993 1028 1409 1710 2215 1130 736 941 1437 

Baltarusijos 203 203 647 746 987 438 255 254 363 

Rusijos Federacijos 441 546 396 416 368 312 248 373 526 

Ukrainos 246 155 294 422 508 209 145 181 377 

Moldovos 16 13 29 83 123 45 16 11 N/D 

Turkijos  13 29 30 148 59 22 26 N/D 

Afrikos valstybės 14 16 21 24 26 27 23 29 47 

Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybės 192 190 170 150 106 62 41 45 36 

Azijos valstybės 254 192 203 236 213 157 101 141 192 

Australijos ir Okeanijos valstybės 7 3 3 5 1 8 0 2 1 

Iš viso (TŠP) 1460 1429 1806 2124 2561 1384 901 1158 1723 

Asmenys be pilietybės 103 365 14 24 16 15 10 12 8 

Iš viso (TŠP ir asmenys be pilietybės) 1563 1794 1827 2148 2577 1399 911 946 1731 

Šaltinis: Migracijos metraščiai 
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31 Priedas. Imigravę TŠP pagal amžiaus grupes 2005–2010 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamento teikiami duomenys 

 

32 Priedas. Ilgalaikės (D) Vizos išdavimas Lietuvoje 2001–2012m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraščiai 
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33 Priedas. Užsieniečių, turinčių leidimus laikinai ir nuolat gyventi skaičius Lietuvoje 2001–2013 m. pradžioje (tūkst.) 

 
Šaltinis: Migracijos metraščio; Pagrindiniai migracijos rodikliai LR 2013 m. II pusmetis http://www.migracija.lt/index.php?-1806946737 

 

34 Priedas. Išduoti ir pakeisti LLG ir LNG 2001–2012 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraščiai 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Leidimai nuolat gyventi 26,4 23,3 25,1 25,4 24,9 27,5 20,8 19,2 19,6 19,2 19,1 18,9 18,6

Leidimai laikinai gyventi 3,8 4,8 5,4 4,8 7 5,4 6 6 8,8 8,1 9,1 10,9 12,9
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34A Priedas. TŠP išduotų/pakeistų LLG ir LNG skaičius pagal amžių ir lytį 2011–2012m. 

Amžiaus grupės 

LLG LNG 

2011 2012 2011 2012 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

18-24 623 812 696 820 103 91 131 124 

25-34 1552 1204 1935 1226 225 227 254 242 

35-44 1752 691 2285 894 385 395 338 365 

45-54 1346 378 1799 460 468 324 411 298 

55-64 372 211 479 248 349 212 358 189 

65-74 111 216 113 202 178 146 202 149 

75+ 76 387 85 394 101 182 77 184 

Iš viso 6174 4241 7792 4644 1890 1663 1886 1655 

Šaltinis: LR Migracijos Departamentas Nr. 1S-227 “Lietuvos Socialinių tyrimų centrui dėl duomenų pateikimo” 2013 08 

 

35 Priedas. LLG rodikliai Lietuvoje 1999–2012m. 

 1999190 2000 2001 2002 2003 2004191 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Priimta prašymų 2255 4562 5438 6000 5926 5612 6091 7595 11269 15197 10495 9439 11151 13432 

išduoti LLG N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 8080 3451 3958 4692 5970 

pakeisti LLG N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 7117 7044 6481 6459 7462 

Priimta sprendimų 2385 4874 6091 6274 6018 5059 5557 7369 8690 13982 11723 9401 9904 12037 

išduoti LLG N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 7406 4529 2638 3292 4451 

pakeisti LLG N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 6505 7141 6720 6558 7517 

atsisakyta išduoti ar pakeisti LLG N/D N/D N/D N/D N/D 4 15 24 8 71 53 43 54 69 

Išduota LLG N/D N/D N/D N/D N/D 
8698 

1565 7096 
 

8819 
4438 2986 1728 3573 5464 

Pakeista LLG N/D N/D N/D N/D N/D 4303 7954 8783 7929 6848 6982 

Panaikinta LLG N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1308 487 465 497 

Šaltinis: Migracijos metraščiai 

 

36 Priedas. Laikinos imigracijos priežastys Lietuvoje 1992–1995m. 

 

Pagrindai 

1992 1993 1994 1995 
Iš viso 

pagal pagrindus 
Buvusios SSRS 

šalys 

Kitos 

šalys 

Buvusios SSRS 

šalys 

Kitos 

šalys 

Buvusios SSRS 

šalys 

Kitos 

šalys 

Buvusios SSRS 

šalys 

Kitos 

šalys 

Mokslas 97 1 48 1 12 0 7 0 166 

Darbo paskyrimas 1002 68 64 10 16 4 14 2 1180 

Šeimos susijungimas 1610 114 1611 69 1147 54 421 72 5098 

Pasirinkta nauja gyvenamoji vieta 3118 217 614 64 228 38 74 63 4416 

Gyvenamojo ploto įgijimas 235 6 80 3 23 3 24 0 374 

Kitos priežastys 143 28 265 20 131 8 17 13 625 

 6062 406 2417 147 1426 99 540 137 
 

Iš Viso 6639 2849 1664 707 

Šaltinis: Sipavičienė ir Kanopienė 1999: 14-15 

                                                           
190 LLG LR pradėti išduoti nuo 1999 m. liepos 1 d. 
191 Įskaitant ES / ELPA valstybių narių piliečių prašymus, pateiktus iki 2004 m. 
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37 Priedas. Sprendimų išduoti/pakeisti LLG pagal pagrindus 2001–2012 m. 

 
Šaltinis: Migracijos metraščiai 

 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Darbas 553 386 475 777 697 2085 3113 7242 4435 1743 2176 3230

Šeimos susijungimas 3212 3086 3026 2567 2919 3059 3784 4209 4321 4428 3047 2737

Teisėta veikla 1518 1130 1026 694 1281 836 686 888 1164 1380 1839 2908

Mokslas 661 602 641 707 698 870 993 1404 1600 1509 1163 1161
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38 Priedas. Išduoti ir pakeisti LLG pagal atvykimo pagrindą 2005–2012 m. 

 

        Šaltinis: Migracijos metraščiai 

 

 

 

  

išd. pak. Išd/pak. Išd/pak. išd. pak. išd. pak. išd. pak. išd. pak. išd. pak.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ketina įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo 225 488 853 999 174 1267 433 1029 426 1177 584 732 651 680

Užsienietis ketina užsiimti teisėta veikla 119 380 548 663 252 593 429 764 373 975 993 868 1743 1073

Ketina dirbti LR 525 735 1723 2708 3140 1984 1257 2686 219 1588 670 1521 1568 1574

Šeimos susijungimo pagrindu 615 2332 3477 3952 752 3726 774 3711 639 4006 1207 3591 1355 3521
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39Priedas. Užsieniečių prašymų išduoti/pakeisti LLG skaičius pagal pilietybę 1999–2012 m. 

Pilietybė 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Europos valstybių, iš jų: 1466 3205 4041 4400 4324 3970 4393 5835 9226 12930 8586 7632 9176 10995 

Baltarusijos 224 423 529 614 689 871 1222 2092 3923 5073 3505 3254 3571 3980 

Rusijos 593 1056 1312 1316 1271 1417 1570 1632 1970 2275 2141 2184 2715 3217 

Turkijos N/D N/D N/D N/D 71 105 113 126 294 1696 676 201 196 203 

Ukrainos 178 616 754 790 639 706 967 1486 2345 2801 1604 1355 1678 2699 

Šiaurės Amerikos valstybių, iš jų: 174 403 386 402 447 496 476 454 444 358 324 288 303 280 

JAV 136 361 320 356 402 450 436 412 400 312 284 260 270 253 

Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių 9 28 30 39 38 47 62 66 66 70 64 58 68 68 

Australijos ir Okeanijos valstybių 11 13 12 17 13 15 21 21 15 13 16 16 20 18 

Azijos valstybių, iš jų: 525 815 840 989 960 1005 1006 1053 1373 1655 1317 1247 1343 1683 

Izraelio 63 105 115 139 167 212 230 238 281 259 235 207 212 188 

Kinijos 131 219 217 283 282 266 225 248 438 650 310 318 248 320 

Libano 152 195 171 167 171 169 49 74 83 123 118 90 94 98 

Afrikos valstybių 15 27 32 34 34 45 49 74 83 115 136 153 195 319 

Asmenys be pilietybės 55 71 97 119 110 97 84 92 62 56 54 55 46 69 

Iš viso 2255 4562 5438 6000 5926 5612 6091 7595 11269 15197 10495 9439 11151 13432 

Šaltinis: Migracijos metraščiai 

 

  

38A Priedas. TŠP išduotų/pakeistų LLG skaičius pagal išdavimo pagrindą, lytį ir amžių 2011 ir 2012 m. 

 

Pagrindas 

2011 2012 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Ketina dirbti 2041 148 2926 212 

Ketina mokytis 601 715 653 677 

Ketina užsiimti teisėta veikla 1293 566 1963 852 

Kiti pagrindai 152 103 155 126 

Šeimos susijungimas 2087 2709 2095 2777 

Iš viso 6174 4241 7792 4644 

Šaltinis: LR Migracijos Departamentas Nr. 1S-227 “Lietuvos Socialinių tyrimų centrui dėl duomenų pateikimo” 2013 08 
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40 Priedas. TŠP išduoti/pakeisti LLG pagal pilietybę 2005–2012 m. 

Pilietybė 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Išduoti Pakeisti 

Išduoti/ 

pakeisti 

Išduoti/ 

pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti 

Europos valstybių, iš jų: 1092 3062 5333 7198 3828 7584 2462 7368 1291 6470 2876 5726 4454 5912 

Baltarusijos 368 692 1679 2595 1765 3239 876 3021 508 2778 1016 2366 1422 2403 

Moldovos N/D N/D N/D N/D 227 177 65 187 24 145 43 126 49 90 

Rusijos 322 1441 1998 2310 522 2172 475 2034 412 1965 929 1764 1373 1851 

Turkijos N/D N/D N/D N/D 305 256 532 510 41 174 70 167 75 144 

Ukrainos 277 546 1045 1627 874 1385 374 1289 209 1078 581 1021 1188 1113 

Šiaurės Amerikos 
valstybių, iš jų: 

202 273 440 358 136 247 92 236 68 240 93 197 110 158 

JAV 182 252 404 317 121 218 84 206 62 212 85 174 100 136 

Centrinės ir Pietų 

Amerikos valstybių 
10 40 67 58 20 47 14 52 10 54 18 48 29 42 

Australijos ir Okeanijos 
valstybių 

7 11 14 15 3 13 8 9 1 15 6 14 9 8 

Azijos valstybių, iš jų: 220 795 1048 1099 414 1175 352 953 313 987 476 743 686 721 

Indijos N/D N/D N/D N/D N/D  N/D  N/D  90 84 123 67 

Izraelio N/D 168 269 264 30 272 26 202 39 197 37 180 39 159 

Kinijos N/D 202 230 270 218 359 80 255 74 232 92 158 127 168 

Libano N/D 140 151 138 3 135 17 104 13 93 27 69 35 56 

Afrikos valstybių 17 26 65 91 37 86 47 91 38 108 87 88 152 101 

Be pilietybės 17 96 129 N/D 0 118 11 74 7 55 17 32 24 40 

Iš viso  1565 4303 7096 8819 4438 9234 2986 8783 1728 7929 5373 6848 5464 6982 

Šaltinis: Migracijos metraščiai 

 

41 Priedas. LNG rodikliai 2001–2012 m. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Priimta prašymų išduoti LNG       788 533 440 690 717 616 448 595 728 

Priimta sprendimų išduoti LNG       758 472 435 665 680 583 467 540 652 

atsisakyta išduoti ar pakeisti LNG       0 3 2 2 1 4 9 7 9 

Išduota LNG 516 1432 1608 1085 612 426 746 723 588 478 513 669 

Pakeista LNG 4249 3253 5868 7550 4655 3344 3102 5737 3660 3899 2042 2873 

Šaltinis: Migracijos metraščiai 
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42 Priedas. Užsieniečams išduoti/pakeisti LNG pagal pilietybę 2001–2012 m. 

 
Pilietybė 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti 

Europos valstybių, iš jų: 302 N/D 1146 N/D 1301 4342 807 5570 413 3149 258 2164 

Baltarusijos 26 N/D 172 N/D 231 483 163 607 60 523 46 483 

Rusijos 222 N/D 735 N/D 741 3265 475 4474 266 2320 147 1362 

Ukrainos 25 N/D 145 N/D 191 374 109 357 42 218 32 225 

Šiaurės Amerikos valstybės 7 N/D 9 N/D 12 7 7 8 14 10 12 13 

Centrinės ir Pietų Amerikos valstybės 1 N/D 0 N/D 0 0 3 3 5 2 5 0 

Australijos ir Okeanijos valstybės N/D N/D N/D N/D 0 0 0 1 0 0 0 0 

Afrikos valstybės 0 N/D 2 N/D 1 0 3 6 4 3 3 1 

Azijos valstybės 16 N/D 47 N/D 82 119 66 142 70 114 44 101 

Asmenys be pilietybės 190 N/D 228 N/D 212 1400 199 1820 106 1377 75 1065 

Iš viso 516 N/D 1432 N/D 1608 5868 1085 7550 612 4655 397 3344 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeist Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti Išduoti Pakeisti 

Europos valstybių, iš jų: 416 2010 466 4549 424 2363 300 2666 368 2029 454 2008 

Baltarusijos 57 348 103 311 84 318 65 485 69 418 131 352 

Rusijos 244 1247 249 3849 233 1847 175 1973 198 1303 217 1244 

Ukrainos 57 358 66 344 54 151 47 195 46 204 63 320 

Šiaurės Amerikos valstybės 137 14 96 10 18 4 13 17 8 17 16 26 

Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių 3 0 3 0 3 2 7 0 5 6 10 1 

Australijos ir Okeanijos valstybių 6 2 5 0 2 0 0 0 1 0 0 2 

Afrikos valstybės 10 4 4 1 7 1 8 9 10 4 12 5 

Azijos valstybės 88 63 74 96 77 106 103 210 129 129 82 94 

Asmenys be pilietybės 85 1009 77 1081 57 1184 47 993 67 857 95 737 

Iš viso 746 3102 725 5737 588 3660 478 3899 513 3042 669 2873 

Šaltinis: Migracijos metraščiai 
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43 Priedas. TŠP išduotų/pakeistų LNG skaičius pagal išdavimo pagrindą, lytį ir amžių 2011–2012 m. 

 
Pagrindas 

2011 2012 Iš viso 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

53 str. 1 d. 1 p. 10 9 25 7 35 16 

53 str. 1 d. 2 p. 36 21 59 37 95 58 

53 str. 1 d. 3 p. 13 14 29 17 42 31 

53 str. 1 d. 4 p. 9 9 7 4 16 13 

53 str. 1 d. 5 p. 5 2 9 6 14 8 

53 str. 1 d. 5 p. (1) 7 8 4 1 11 9 

53 str. 1 d. 5 p. (2) 11 7 8 7 19 14 

53 str. 1 d. 6 p. 4 2 5 14 9 16 

53 str. 1 d. 6 p. (1) 3 2 2 1 5 3 

53 str. 1 d. 6 p. (2) 6 11 11 7 17 18 

53 str. 1 d. 7 p. 5 2 10 4 15 6 

53 str. 1 d. 8 p. 123 146 144 206 267 352 

53 str. 1 d. 9 p. 27 12 19 11 46 23 

53 str. 2 d. 1 p. 26 73 32 62 58 135 

53 str. 2 d. 2 p. 20 14 21 16 41 30 

53 str. 2 d. 3 p. 1400 1226 1301 1165 2701 2391 

53 str. 2 d. 4 p. 9 5 7 6 16 11 

53 str. 2 d. 5 p. 170 97 187 74 357 171 

53 str. 6 d.   1 3 1 3 

53 str. 7 d. 1  5 5 6 5 

53 str. 7 d. (1) 2 1  2 2 3 

53 str. 7 d. (2) 3 2   3 2 

Iš viso 1890 1663 1886 1655 3776 3318 

Šaltinis: LR Migracijos Departamentas Nr. 1S-227 “Lietuvos Socialinių tyrimų centrui dėl duomenų pateikimo” 2013 08 
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44 Priedas. TŠP pagal lytį ir leidimų gyventi tipą savivaldybėse 2011 m. 

 
Akmenės rajono Alytaus rajono Birštono Šakių rajono Šiaulių miesto Šilalės rajono Širvintų rajono Švenčionių rajono 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

LLG 7 12 8 12 2 1 11 7 165 69 5 2 19 10 42 46 

LNG 17 17 17 14 2 3 9 16 503 353 6 11 30 20 158 156 

Iš viso 24 29 25 26 4 4 20 23 668 422 11 13 49 30 200 202 

 53 51 8 43 1090 24 79 402 

 
Ignalinos rajono Joniškio rajono Kaišiadorių rajono Kauno miesto Kazlų Rudos Kelmės rajono Klaipėdos rajono Kupiškio rajono 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

LLG 11 11 8 5 6 7 304 198 2 4 9 11 70 35 2 7 

LNG 90 73 29 21 26 35 754 553 7 5 22 10 77 74 12 11 

Iš viso 101 84 37 26 32 42 1058 751 9 9 31 21 147 109 14 18 

 185 63 74 1809 18 52 256 32 

 
Marijampolės Molėtų rajono Pagėgių Palangos miesto Panevėžio rajono Plungės rajono Radviliškio rajono Rietavo 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

LLG 52 15 7 11 17 9 36 38 12 11 13 8 18 13 1 2 

LNG 68 48 21 17 11 10 56 31 42 23 23 23 53 41 2 2 

Iš viso 120 63 28 28 28 19 92 69 54 34 36 31 71 54 3 4 

 183 56 47 161 88 67 125 7 

 
Skuodo rajono Telšių rajono Ukmergės rajono Varėnos rajono Vilniaus miesto Visagino Alytaus miesto Anykščių rajono 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

LLG 3  11 16 12 15 10 12 2060 1623 76 163 33 27 5 6 

LNG 8 5 45 29 80 58 46 46 3454 2640 996 1111 60 37 24 20 

Iš viso 11 5 56 45 92 73 56 58 5514 4263 1072 1274 93 64 29 26 

 16 101 165 114 9777 2346 157 55 

 
Biržų rajono Šalčininkų rajono Šiaulių rajono Šilutės rajono Druskininkų Elektrėnų Jonavos rajono Jurbarko rajono 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

LLG 3 5 82 76 3 13 12 13 67 67 41 29 44 26  5 

LNG 16 21 231 225 52 44 50 40 86 118 103 88 175 150 16 14 

Iš viso 19 26 313 301 55 57 62 53 153 185 144 117 219 176 16 19 

 45 614 112 115 338 261 395 35 

 
Kalvarijos Kauno rajono Kėdainių rajono Klaipėdos miesto Kretingos rajono Lazdijų rajono Mažeikių rajono Neringos 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

LLG  3 96 30 24 14 546 355 18 33 10 5 40 22 10 4 

LNG 6 7 114 82 139 98 1301 1050 14 26 5 4 109 144 8 3 

Iš viso 6 10 210 112 163 112 1847 1405 32 59 15 9 149 166 18 7 

 16 322 275 3252 91 24 315 25 

 
Pakruojo rajono Panevėžio miesto Pasvalio rajono Prienų rajono Raseinių rajono Rokiškio rajono Tauragės rajono Trakų rajono 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

LLG 4 3 38 36 8 6 6 13 5 2 12 10 15 11 41 36 

LNG 19 17 216 126 20 9 37 23 13 21 23 25 41 36 109 85 

Iš viso 23 20 254 162 28 15 43 36 18 23 35 35 56 47 150 121 

 43 416 43 79 41 70 103 271 

 
Utenos rajono Vilkaviškio rajono Vilniaus rajono Zarasų rajono       

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys         

LLG 15 10 10 7 301 163 12 8         

LNG 26 43 18 23 473 357 55 48         
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45 Priedas. TŠP išduoti/pratęsti darbo leidimai 2004–2013 m.

 
Šaltinis: Darbo Biržos duomenys. 

 

46 Priedas. TŠP Darbo leidimai: pratęsti, išduoti pagal darbo sutartį ir komandiruotiems užsieniečiams 2004–2013m. 

 
Šaltinis: Darbo Biržos duomenys. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pratęsti leidimai 235 580 613 375 763 1324 1390

Komandiruoti užsieniečiai 392 660 718 1594 2733 411 136 205 224 159

Pagal darbo sutartį 3673 4496 1194 1297 2359 3079 3487
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Iš viso 41 53 28 30 774 520 67 56         

 94 58 1294 123 Šaltinis: Gyventojų registro tarnyba. 
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47 Priedas. TŠP išduoti leidimai dirbti pagal valstybes 2010 ir 2012 m. 

Valstybė 

Metai 

2010 2012 

Baltarusija 912 1942 

Ukraina 423 1916 

Kinija 110 178 

Rusijos Federacija 80 148 

Moldovos Respublika 59 115 

Indija 67 63 

Gruzija 46 48 

Šri Lanka 30 30 

Serbija 2 28 

Uzbekistanas 7 24 

Turkija 10 : 

Kolumbija 8 : 

Kanada 7 : 

Kitos šalys 47 135 

Iš viso  1808 4627 

Šaltinis: Europos Migracijos tinklo internetinė svetainė http://123.emn.lt/lt/darbo-imigracija/kas-atvyksta-i-lietuva-dirbti 

 

48 Priedas. TŠP pasiskirstymas pagal sektorius 2005 – 2013 m. 

 
Šaltinis: Darbo Biržos duomenys. 
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49 Priedas. Aukštos kvalifikacijos TŠP 2005–2009 m. 

 
Šaltinis: Sipavičienė, Jeršovas,( 2010) 
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50 Priedas. Asmenų, įgijusių LR pilietybę natūralizacijos tvarka, skaičius pagal valstybes 2001 – 2012m. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Afganistano - - - - - - - - - - 2 - 

Albanijos - - - - - - - - 1 - 1 - 

Armėnijos 8 5 10 18 5 3 9 2 4 2 6 7 

Azerbaidžano - - - 2 1 - 2 - 1 1 - 1 

Baltarusijos 25 20 8 39 24 28 31 10 12 11 17 14 

Bolivijos - - - - - 1 - - - - - - 

Be pilietybės 385 363 252 314 214 238 184 128 106 78 125 86 

Bulgarijos - 1 - - - - - - - - - - 

Bosnijos ir Hercegovinos - - 1 - - - - - - - - - 

Egipto - - - - 1 - - - - - - 1 

Gruzijos 2 1 1 1 3 2 - 1 1 1 - 1 

Indijos - - - - - - - - 2 - - 1 

Irano - 1 - - - - - - - - - 1 

Izraelio 2 1 2 3 3 - 1 - 1 - - - 

Kazachstano 2 3 - 9 1 6 4 3 3 2 5 4 

Kinijos - - - - - - - - 1 - 3 1 

Kirgizijos - 1 - - 2 - - - - 1 - - 

Latvijos - 3 1 1 1 - - 1 - 2 - - 

Lenkijos 1 - 1 1 1 1 2 2 1 - - 4 

Libano 3 2 - 1 3 2 - 3 1 - 4 2 

Makedonijos - - - - - - - - 1 - - - 

Mauritanijos - - - - - - - - - - 1 - 

Meksikos - - - - - - - 1 - - - - 

Moldovos 2 1 4 - 4 5 3 1 - 1 3 1 

Nigerijos - - - - - - - - 1 - - - 

Pakistano - - - 1 - - - - - - 1 - 

Pietų Afrikos Respublikos - - 1 - - - - - - - - - 

Pietų Korėjos - - - - - - 1 - - - - - 

Rumunijos - 1 - - - - - - - - - - 

Rusijos 66 75 87 179 151 151 113 54 49 43 97 39 

Sirijos - 1 - - - - -      

Surinamo - - - - - - - - 1 - - - 

Tadžikistano - - 1 - - - -      

Turkijos - 1 - 2 - - - - - 1 1 1 

Turkmėnistano 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ukrainos 9 24 19 37 21 30 20 31 27 19 44 19 

Uzbekistano 1 - 1 2 - - - 3 1 - - - 

Iš viso: 507 504 389 610 435 467 370 240 214 162 311 183 

Šaltinis: Migracijos Metraščiai 


