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1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„4 straipsnis. Užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje kontrolė
1. Užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje kontroliuoja policija,
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
Migracijos departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), bendradarbiaudami su Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.
2. Užsieniečio keliamos grėsmės valstybės saugumui vertinimą atlieka Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Valstybės saugumo departamentas), o
grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei – pagal kompetenciją Policijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) arba
Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
3. Migracijos departamentas, gavęs užsieniečio prašymą išduoti jam leidimą gyventi
Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi), spręsdamas dėl prieglobsčio Lietuvos
Respublikoje ar laikinosios apsaugos užsieniečiui suteikimo, privalo kreiptis į šio straipsnio
2 dalyje nurodytas institucijas, kurios pagal kompetenciją įvertina, ar nėra šio straipsnio 2 dalyje
nurodytų grėsmių valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenei. Leidimas gyventi
užsieniečiui išduodamas tik gavus šių institucijų išvadas, kad užsienietis nekelia grėsmės
valstybės saugumui ir viešajai tvarkai ar visuomenei. Prieglobstis Lietuvos Respublikoje ar
laikinoji apsauga užsieniečiui suteikiami tik gavus išvadą, kad šis užsienietis nekelia grėsmės
valstybės saugumui, ir išvadą, kad užsienietis, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka suteikiama
papildoma apsauga, nekelia grėsmės visuomenei, o užsienietis, kuriam suteikiamas pabėgėlio
statusas arba laikinoji apsauga, nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl labai
sunkaus nusikaltimo padarymo ir nekelia grėsmės visuomenei. Šioje dalyje nurodytos išvados
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pateikiamos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tuo atveju,
jeigu dėl svarbių priežasčių Valstybės saugumo departamentas ir Policijos departamentas arba
Valstybės sienos apsaugos tarnyba negali pateikti šiame straipsnyje nurodytų išvadų per
nustatytą terminą, jie apie tai informuoja Migracijos departamentą. Bendras išvadų pateikimo
terminas negali viršyti 28 kalendorinių dienų.
4. Valstybės saugumo departamentas, turėdamas duomenų, kad užsienietis, kuriam
išduotas leidimas gyventi ar kitas šiame Įstatyme nurodytas užsieniečio teisę gyventi Lietuvos
Respublikoje patvirtinantis dokumentas, kelia grėsmę valstybės saugumui, nedelsdamas apie tai
informuoja Migracijos departamentą, kuris ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų panaikina
užsieniečiui išduotą leidimą gyventi arba užsieniečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir apie
tai nedelsdamas informuoja užsienietį.
5. Policijos departamentas arba Valstybės sienos apsaugos tarnyba, nustatę, kad
užsienietis, kuriam išduotas leidimas gyventi ar kitas šiame Įstatyme nurodytas užsieniečio teisę
gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas, kelia grėsmę viešajai tvarkai,
nedelsdami apie tai informuoja Migracijos departamentą, kuris ne vėliau kaip per
14 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl užsieniečiui išduoto leidimo gyventi arba
užsieniečio teisės gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo ir apie tai nedelsdamas informuoja
užsienietį.
6. Valstybės saugumo departamentas, turėdamas duomenų, kad užsienietis, kuriam
suteiktas pabėgėlio statusas, papildoma arba laikinoji apsauga, kelia grėsmę valstybės saugumui,
Policijos departamentas arba Valstybės sienos apsaugos tarnyba, nustatę, kad užsienietis, kuriam
suteikta papildoma apsauga, kelia grėsmę visuomenei, užsienietis, kuriam suteiktas pabėgėlio
statusas arba laikinoji apsauga, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl labai
sunkaus nusikaltimo padarymo ir kelia grėsmę visuomenei, nedelsdami apie tai informuoja
Migracijos departamentą. Migracijos departamentas sprendimą dėl pabėgėlio statuso,
papildomos arba laikinosios apsaugos panaikinimo priima ne vėliau kaip per 14 kalendorinių
dienų nuo duomenų gavimo dienos, gavęs užsieniečio paaiškinimus žodžiu arba raštu.
Migracijos departamentui priėmus sprendimą panaikinti pabėgėlio statusą, papildomą arba
laikinąją apsaugą, užsieniečiui turi būti išaiškinta šio sprendimo apskundimo tvarka.“

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Leidimas gyventi suteikia teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirinkti
gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją
leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu.“
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3 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5) pateikia išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašą;“.
2. Papildyti 26 straipsnio 1 dalį 6 punktu:
„6) pateikia išsamią informaciją apie save, ryšius (buvusius ir (ar) esamus) su Lietuvos
Respublikoje gyvenančiais asmenimis (įskaitant kitų užsienio valstybių piliečius, gyvenančius
Lietuvos Respublikoje), taip pat ryšius su užsienio valstybių žvalgybos, saugumo ir (ar)
karinėmis institucijomis.“
3. Papildyti 26 straipsnį nauja 4 dalimi:
„4. Jeigu užsienietis nepateikia šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytos informacijos ar
atsisako ją pateikti, jo prašymas išduoti leidimą gyventi nepriimamas.“
4 straipsnis. Įstatymo papildymas 341 straipsniu
Papildyti Įstatymą 341 straipsniu:
„341 straipsnis. Leidimo gyventi išdavimas, keitimas skubos tvarka
1. Užsieniečio prašymu prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi gali būti
nagrinėjamas skubos tvarka. Nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi
skubos tvarka, šio Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai trumpinami per pusę.
2. Užsieniečio prašymu leidimas gyventi įforminamas skubos tvarka per perpus
trumpesnį terminą, negu nustatytas šio Įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje.
3. Užsieniečio prašymu prašymas dėl leidimo nuolat gyventi pakeitimo gali būti
nagrinėjamas ir leidimas nuolat gyventi įforminamas skubos tvarka per perpus trumpesnį
terminą, negu nustatytas šio Įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje.
4. Atvejus, kai užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi skubos tvarka
nenagrinėjamas, nustato vidaus reikalų ministras.
5. Valstybės rinkliavos už prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimą ir
leidimo gyventi įforminimą skubos tvarka dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

5 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas
Papildyti 35 straipsnio 1 dalį 15 punktu:
„15) yra rimtas pagrindas manyti, kad leidimo gyventi prašoma siekiant išvengti
baudžiamosios atsakomybės, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai už tokio nusikaltimo
padarymą numato baudžiamąją atsakomybę, taikymo užsienio valstybėje ir (arba) užsienietis
darys nusikalstamas veikas Lietuvos Respublikoje.“
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6 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 55 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Sprendimą dėl leidimo nuolat gyventi panaikinimo priima Migracijos departamentas.“
2. Pripažinti netekusia galios 55 straipsnio 5 dalį.
3. Buvusią 55 straipsnio 6 dalį laikyti 5 dalimi.

7 straipsnis. 90 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 90 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Sprendimą dėl pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos panaikinimo priima
Migracijos departamentas.“
2. Pripažinti netekusia galios 90 straipsnio 4 dalį.

8 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 93 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) yra rimtas pagrindas manyti, kad jo buvimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę
valstybės saugumui arba jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl labai sunkaus
nusikaltimo padarymo ir kelia grėsmę visuomenei.“
2. Pripažinti netekusiu galios 93 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

9 straipsnis. 106 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 106 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Sprendimą dėl teisės gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo priima Migracijos
departamentas.“

10 straipsnis. 127 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 127 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Sprendimą dėl užsieniečio išsiuntimo šio Įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir
3 punktuose nustatytais pagrindais ir sprendimą dėl vykdymo galimumo šio Įstatymo
126 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu priima Migracijos departamentas, o juos
vykdo Valstybės sienos apsaugos tarnyba arba policija. Vykdydamos priimtą sprendimą šio
Įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu, šioje dalyje nurodytos institucijos
dėl sprendimo vykdymo konsultuojasi su sprendimą užsienietį išsiųsti priėmusia valstybe.“
11 straipsnis. Įstatymo X skyriaus pavadinimo pakeitimas
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Pakeisti Įstatymo X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„X SKYRIUS
SPRENDIMŲ DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES APSKUNDIMAS TEISMUI“.

12 straipsnis. 140 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 140 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„140 straipsnis. Skundų nagrinėjimas, sprendimo priėmimas ir jo apskundimas
1. Teismai skundus nagrinėja Administracinių bylų teisenos įstatymo ir šio Įstatymo
nustatyta tvarka.
2. Teismas skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo teismo nutarties
priimti skundą nagrinėti priėmimo dienos.
3. Išnagrinėjęs bylą, teismas priima vieną iš šių sprendimų:
1) atmesti skundą kaip nepagrįstą;
2) patenkinti skundą.
4. Priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo.
5. Administracinės bylos pagal skundus dėl sprendimų, kurie priimti dėl užsieniečio
keliamos grėsmės valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenei, gali būti nagrinėjamos
naudojant faktinius duomenis, sudarančius valstybės ar tarnybos paslaptį, ir dalyvaujant
Valstybės saugumo departamentui, Policijos departamentui ir (arba) Valstybės sienos apsaugos
tarnybai. Šiems duomenims netaikomos Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytos
nuostatos dėl išslaptinimo.“
13 straipsnis. 1401 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 1401 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„1401 straipsnis. Skundų dėl užsieniečiui išduoto leidimo gyventi ar teisės gyventi
Lietuvos Respublikoje, pabėgėlio statuso, papildomos arba
laikinosios apsaugos panaikinimo dėl užsieniečio

keliamos

grėsmės valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenei
nagrinėjimas
1. Užsienietis, gavęs šio Įstatymo 4 straipsnio 4, 5 arba 6 dalyje nurodytą sprendimą
panaikinti jam išduotą leidimą gyventi ar jo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba panaikinti
jam suteiktą pabėgėlio statusą, papildomą arba laikinąją apsaugą, turi teisę jį skųsti Vilniaus
apygardos administraciniam teismui per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.
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2. Bylos dėl leidimo gyventi ar teisės gyventi Lietuvos Respublikoje, pabėgėlio statuso,
papildomos arba laikinosios apsaugos panaikinimo

nagrinėjimas Vilniaus apygardos

administraciniame teisme turi būti užbaigtas ir sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per
2 mėnesius nuo skundo priėmimo dienos.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo.
4. Bylos dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimo nagrinėjimas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme turi būti užbaigtas ir
sprendimas (nutartis) turi būti priimtas (priimta) ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo apeliacinio
skundo priėmimo dienos.
5. Skundas dėl sprendimo panaikinimo turi atitikti Administracinių bylų teisenos
įstatymo reikalavimus.“
14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.
2. Užsieniečių prašymai išduoti ar pakeisti leidimą gyventi, pateikti iki šio įstatymo
įsigaliojimo, baigiami nagrinėti ir sprendimai išduoti ar pakeisti leidimą gyventi priimami
vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ ir kitų teisės aktų nuostatomis.
3. Teismui iki šio įstatymo įsigaliojimo pateikti prašymai priimti sprendimą baigiami
nagrinėti ir sprendimai dėl jų priimami vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos
galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir kitų teisės aktų
nuostatomis.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir vidaus reikalų ministras iki 2015 m. rugpjūčio
31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė

