Vizos išdavimo tvarkos aprašo
10 priedas
(Sprendimo dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba dėl nacionalinės vizos panaikinimo
forma)
(Herbas)
____________________________________________________________
(vizų tarnybos pavadinimas)

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI NACIONALINĘ VIZĄ ARBA NACIONALINĖS VIZOS
PANAIKINIMO
_________________________________________________
(užsieniečio pilietybė (jei turi), vardas (-ai) ir pavardė)

_____________ Nr. ____________________
(data)

(registracijos numeris)

_____________________
(sudarymo vieta)

_________________________________________________________________________________
(vizų tarnybos pavadinimas)

išnagrinėjo ______________________________________________________________________:
(užsieniečio pilietybė (jei turi), vardas (-ai), pavardė ir gimimo data)

⬜ prašymą išduoti nacionalinę vizą, kuris buvo pateiktas 20______ m. ________________ _____;
(mėnuo)

(diena)

⬜ dokumentus dėl nacionalinės vizos Nr. _______________________ panaikinimo.
Nustatyta ši (šios) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 19
straipsnyje nurodyta (-os) aplinkybė (-ės):
⬜ užsienietis neatitinka Šengeno sienų kodekse nustatytų atvykimo sąlygų:
⬜ užsienietis negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų;
⬜ užsienietis neturi pakankamai pragyvenimo lėšų numatomo buvimo
laikotarpiui ir grįžti į kilmės šalį arba vykti tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba
negali teisėtai gauti tokių lėšų;
⬜

užsienietis
yra
asmuo,
dėl
kurio
(Šengeno valstybės narės pavadinimas) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) įvedė
perspėjimą dėl draudimo jam atvykti ir apsigyventi;
⬜ užsienietis yra laikomas keliančiu grėsmę valstybės narės viešajai tvarkai,
vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams (į valstybių narių duomenų
bazes nėra įvestas perspėjimas dėl draudimo jam atvykti ir apsigyventi dėl šių priežasčių);
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⬜ norėdamas gauti vizą, užsienietis nepateikė būtinos informacijos apie vykimo tikslą
ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu arba pateikė
tikrovės neatitinkančius duomenis;
⬜ norėdamas gauti vizą, užsienietis pateikė dokumentus, kuriuose yra klastojimo
požymių;
⬜ yra rimtas pagrindas manyti, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje gali užsiimti
neteisėta veika, už kurią nustatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
⬜ užsienietis yra įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos
Respubliką, nacionalinį sąrašą;
⬜ priimtas sprendimas užsienietį įpareigoti išvykti, grąžinti arba išsiųsti iš Šengeno
valstybės;
⬜ užsienietis veiksmu, žodžiu ar raštu pažemino vizas išduodančius pareigūnus,
tarnautojus dėl jų veiklos arba Lietuvos Respublikos valstybę;
⬜ yra rimtas pagrindas manyti, kad užsienietis yra padaręs nusikaltimą taikai,
nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos
įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose, arba kurstė ar kitaip
dalyvavo darant tokius nusikaltimus;
⬜ užsienietis nepateikia sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, kai būtina jį
turėti kelionės metu;
⬜ yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė;
⬜ užsienietis nepateikia leidimo dirbti, kai jį būtina turėti.
Vadovaudamasis (-asi)
padėties“ 19 straipsniu,

Lietuvos Respublikos

įstatymo

„Dėl užsieniečių teisinės

n u s p r e n d ž i u:
⬜ atsisakyti išduoti nacionalinę vizą;
⬜ panaikinti nacionalinę vizą.

_______________________________
(pareigų pavadinimas)

__________________

(parašas)

___________________________

(vardas (-ai) ir pavardė)

A. V.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 138 straipsnį šis
sprendimas gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo
sprendimo įteikimo dienos.
Sprendimo kopija įteikta.
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______________
(data)

_______________________
(parašas)

__________________________________
(užsieniečio vardas ( -ai) ir pavardė)

