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Atmintinė prieglobsčio prašytojams 

Apie prieglobsčio procedūras įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus ekstremaliąją 

situaciją 

 

Jūs pateikėte prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje, nurodydamas, kad negalite grįžti į savo kilmės valstybę 

dėl persekiojimo pavojaus, karo ar smurto. Nuo prieglobsčio prašymo pateikimo momento, Jūs laikomas 

prieglobsčio prašytoju. Buvimas prieglobsčio prašytoju Jums suteikia tam tikras teises, taip pat ir įpareigoja 

laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose numatytų reikalavimų. Šiuo metu Lietuvoje 

dėl itin išaugusių migracijos srautų yra paskelbta ekstremalioji padėtis, todėl šioje atmintinėje pateikiama 

Jums svarbi informacija apie prieglobsčio procedūras įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus 

ekstremaliąją situaciją.  

 

SVARBU: šioje atmintinėje pateikta informacija parengta pagal galiojančius įstatymus. Laikui bėgant, 

įstatymai ir kiti teisės aktai gali būti pakeisti ar papildyti. Kilus klausimams, klauskite Migracijos 

departamento tarnautojų ar teisininkų, kurie galės Jums suteikti papildomos informacijos apie 

prieglobsčio procedūrą, Jūsų teises ir pareigas.  

 

Kur ir kaip galiu pateikti prieglobsčio prašymą?  

Įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, prieglobsčio prašymas gali būti 

pateikiamas: 

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

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

departamentui; 

3) Užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose (šiuo 

metu prašymą suteikti jums prieglobstį Lietuvos Respublikoje galite pateikti tik Lietuvos Respublikos 

ambasadoje Baltarusijoje). 

 

Jeigu prieglobsčio prašymą teikiate nesilaikydami nurodytų sąlygų, pagal galiojančius įstatymus Jūsų 

prieglobsčio prašymas nebus priimtas, bet Jums bus paaiškinta prieglobsčio pateikimo tvarka.  

 

Jeigu valstybės sieną kirtote neteisėtai, Valstybės sienos apsaugos tarnyba atsižvelgusi į pažeidžiamumą ar 

kitas individualias aplinkybes spręs, ar priimti Jūsų prieglobsčio prašymą.  

 

Prieglobsčio prašymo forma yra laisva, prašymas turi būti pateiktas asmeniškai, nepilnamečių šeimos narių 

vardu prašymą gali pateikti vienas iš pilnamečių šeimos narių. Prieglobsčio prašymas gali būti pateiktas žodžiu 

ar raštu, bet svarbu nurodyti esmines prieglobsčio prašymo pateikimo priežastis, savo tikslius duomenis: 

vardą, pavardę ir gimimo datą bei pateikti visus turimus dokumentus. 

 

Kada ir kaip galėsiu paaiškinti priežastis, kodėl kreipiausi dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje? 

Pateikus prieglobsčio prašymą, specialistas arba pareigūnas atlieka pirminę apklausą, surenka Jūsų turimus 

dokumentus, padaro Jūsų nuotrauką ir paima pirštų atspaudus. Šios apklausos tikslas yra surinkti informaciją 

apie Jus ir Jūsų šeimos narius, kurie atvyko kartu su Jumis, Jūsų atvykimo maršrutą, duomenis, reikalingus 

nustatyti, kuri valstybė yra atsakinga už Jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, bei Jūsų motyvus dėl 

prieglobsčio suteikimo. 
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Prieš priimdamas sprendimą dėl prieglobsčio Migracijos departamento specialistas atlieka pagrindinę 

apklausą siekdamas sudaryti galimybę Jums detaliai papasakoti, kodėl kreipėtės dėl prieglobsčio suteikimo 

ir pateikti Jūsų motyvus patvirtinančius dokumentus, kurių nepateikėte anksčiau. Apklausos yra 

konfidencialios ir informacija nebus viešai atskleidžiama ar perduodama Jūsų kilmės valstybės 

institucijoms. Pareigą neatskleisti prieglobsčio bylos informacijos turi Migracijos departamentas ir kitos 

valstybės institucijos, advokatai ir vertėjai, dalyvaujantys prieglobsčio procedūroje. Visa Jūsų teikiama 

informacija reikalinga specialistui, nagrinėjančiam prieglobsčio prašymą, kad nustatytų reikšmingas 

aplinkybes ir parengtų sprendimą, ar Jūsų prieglobsčio prašymo motyvai atitinka prieglobsčio suteikimo 

pagrindus. Apklausos metu: 

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

• Bendradarbiaukite su prieglobsčio bylą nagrinėjančiu specialistu ir atskleiskite visas aplinkybes. 

Migracijos departamentas galės priimti pagrįstą ir teisėtą sprendimą, jeigu gera valia dėsite pastangas 

pagrįsti savo prieglobsčio prašymą; 

• Pateikite visus turimus dokumentus ir kitus įrodymus (taip pat ir elektroniniu formatu), 

patvirtinančius Jūsų nurodytas aplinkybes, per įmanomai trumpiausią laiką. Tuo atveju, jeigu negalite 

pateikti dokumentų, Migracijos departamentas vertins Jūsų nurodytas aplinkybes ir gali priimti 

sprendimą suteikti prieglobstį, jeigu Jūsų pasakojimas yra detalus, išsamus, nuoseklus ir atitinka 

Migracijos departamento surinktą informaciją; 

• Dalyvaukite numatytose apklausose; 

• Iškilus klausimų patikslinkite Jūsų nurodytas aplinkybes. 

 

Jeigu nebendradarbiausite su Migracijos departamentu nagrinėjant Jūsų prieglobsčio prašymą, neatvyksite į 

apklausas, atsisakysite atsakyti į apklausos klausimus, neatskleisite svarbios prieglobsčio prašymo 

nagrinėjimui informacijos ar dokumentų, pateiksite suklastotus dokumentus, neteisingą informaciją ar kitu 

būdu trukdysite prieglobsčio bylos nagrinėjimui, Migracijos departamentas gali turėti pagrįstų abejonių Jūsų 

patikimumu ir priimti sprendimą nesuteikti Jums prieglobsčio. 

 

Ar vertėjas dalyvaus mano apklausoje? 

Esant reikalui visų apklausų metu dalyvauja vertėjas. Apklausos metu: 

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

atliekančiam specialistui. 

• Vertėjas privalo versti tik tai, ką sakote Jūs ir apklausą atliekantis specialistas nepridėdamas savo 

asmeninės nuomonės. 

 

Ar advokatas dalyvaus mano apklausoje? 

Apklausų metu turite teisę prašyti, kad dalyvautų nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą 

teikiantis advokatas. Jeigu pageidaujate advokato dalyvavimo apklausos metu, apie tai turite pranešti 

apklausą planuojančiam pareigūnui arba specialistui. Advokato dalyvavimo apklausoje Jūs taip pat galite 

paprašyti iš anksto pateikus prašymą el. paštu teisines.paslaugos@migracija.gov.lt (kreipdamiesi el. paštu 

nurodykite savo ILTU kodą, kuris padės jus identifikuoti) arba įteikus jį atsakingam pareigūnui ar darbuotojui 

centre, kuriame esate apgyvendintas.  
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Nemokamą teisinę pagalbą taip pat teikia Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkų komanda (kontaktai 

nurodyti atmintinės pabaigoje).  

 

Savo iniciatyva ir lėšomis Jūs galite pakviesti į apklausą Jūsų pasamdytą teisinę pagalbą Jums teikiantį 

advokatą. Jeigu norite, kad Jūsų advokatas dalyvautų apklausoje, iš anksto apie tai informuokite Migracijos 

departamentą. 

 

Jūsų dalyvavimas apklausoje ir visapusės informacijos apie prieglobsčio prašymo motyvus Migracijos 

departamentui pateikimas būtinas, net jei apklausoje dalyvauja ir advokatas.  

 

Ar nagrinėjant prieglobsčio prašymą gali būti atliekami papildomi tyrimai? 

Migracijos departamentas gali pasiūlyti atlikti amžiaus nustatymo tyrimą arba DNR testą, jeigu kyla abejonių 

dėl Jūsų amžiaus arba šeimyninių ryšių su kartu atvykusiais arba Lietuvoje gyvenančiais artimaisiais. Šie 

tyrimai atliekami tik gavus Jūsų sutikimą.  

 

Jeigu Jūsų prieglobsčio prašymo motyvai yra susiję su patirtu fiziniu smurtu, Migracijos departamentas gali 

pasiūlyti atlikti medicininę apžiūrą gavus Jūsų sutikimą. Ši apžiūra yra svarbi, nes ji gali patvirtinti praeityje 

patirto smurto požymius. Jei Migracijos departamentas nepasiūlė atlikti medicininės apžiūros, tačiau 

manote, kad tokio tyrimo rezultatai galėtų patvirtinti Jūsų pasakojimą, Jūs turite teisę savo iniciatyva ir savo 

lėšomis pasirūpinti medicinine apžiūra ir pateikti apžiūros rezultatus Migracijos departamentui. 

 

Kas ir kaip nagrinėja mano prieglobsčio prašymą? 

Prieglobsčio prašymą nagrinėja Migracijos departamentas. Prieš priimant sprendimą  atliekamas išsamus, 

nepriklausomas ir nešališkas tyrimas. Jo metu Migracijos departamentas išnagrinės Jūsų pateiktą informaciją, 

taip pat surinks papildomą informaciją apie aplinkybes, kurias nurodėte prieglobsčio prašyme. Surinkęs visą 

reikiamą informaciją, Migracijos departamentas vertins, ar nustatytos aplinkybės atitinka prieglobsčio 

suteikimo pagrindus ir priims sprendimą raštu. Jūsų atžvilgiu raštu priimtas Migracijos departamento 

sprendimas Jums bus įteiktas. Sprendime turi būti nurodytos jo faktinės bei teisinės priežastys ir pateikta 

informacija apie tai, kaip prireikus galima jį apskųsti. 

 

Iki apklausos, apklausos metu ir po apklausos galite pateikti prieglobsčio prašyme nurodytas aplinkybes 

patvirtinančius dokumentus ir kitus įrodymus. Įrodymai Migracijos departamentui gali būti pateikiami 

elektroniniu paštu info@migracija.gov.lt (kreipdamiesi el. paštu nurodykite savo ILTU kodą, kuris padės jus 

identifikuoti). 

 

Per kiek laiko bus išnagrinėtas mano prieglobsčio prašymas? 

Prieglobsčio prašymai gali būti nagrinėjami bendra ar skubos tvarka.   

 

Skubos tvarka nagrinėjami prieglobsčio prašymai turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų, bendra tvarka 

nagrinėjami prieglobsčio prašymai turi būti išnagrinėjami per 6 mėnesius nuo prieglobsčio prašymo 

pateikimo dienos. Įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus ekstremaliąją situaciją Migracijos 

departamentas siekia kuo greičiau priimti sprendimą dėl prieglobsčio.  

 

Kodėl prieglobsčio prašymo nagrinėjimas gali būti nutrauktas? 
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Prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu privalote būti Lietuvoje. Jeigu išvykstate iš Lietuvos nagrinėjant Jūsų 

prieglobsčio prašymą arba Migracijos departamentas negali su Jumis susisiekti 72 valandas dėl kitų 

priežasčių, Jūsų prašymo nagrinėjimas bus nutrauktas.  

 

Jei nuspręsite nelaukti Migracijos departamento sprendimo, išvyksite iš Lietuvos ir prašysite prieglobsčio 

kitoje Europos Sąjungos valstybėje, ta valstybė, matydama Jūsų pirštų atspaudų nuėmimo faktą Lietuvoje, 

gali Jus grąžinti į Lietuvą, kad čia būtų baigtas Jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimas.  

 

Kada ir kaip galiu atsisakyti prieglobsčio prašymo?  

Jeigu Jūs nebenorite prieglobsčio Lietuvoje, galite bet kuriuo metu atsisakyti savo prieglobsčio prašymo, raštu 

informuodami Migracijos departamentą el. pašto adresu: info@migracija.gov.lt. Tokiu atveju Jūsų prašymas 

nebus nagrinėjamas ir turėsite grįžti į savo kilmės šalį.  

 

Kokius sprendimus gali priimti Migracijos departamentas išnagrinėjęs prieglobsčio bylą? 

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

• Pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti 

persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių 

įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės apsauga 

arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė 

gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti. 

• Papildoma apsauga suteikiama prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali 

ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai 

elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jam 

bus įvykdyta mirties bausmė ar egzekucija; 3) yra rimta ir asmeninė grėsmė jo gyvybei, sveikatai, 

saugumui ar laisvei dėl beatodairiško smurto veiksmų tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu. 

 

Migracijos departamentas taip pat gali priimti sprendimą nesuteikti Jums prieglobsčio Lietuvoje. Tokiais 

atvejais Jūs turėsite grįžti į savo kilmės šalį. Tačiau kai kuriais atvejais nesuteikus prieglobsčio Migracijos 

departamentas vis dėlto gali priimti sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, nesusijusį su 

prieglobsčio suteikimu. Toks sprendimas priimamas, kai prieglobsčio prašytojas neatitinka prieglobsčio 

suteikimo pagrindų, tačiau prieglobsčio prašytojas yra nelydimas nepilnametis, kuris negrąžinamas į užsienio 

valstybę, prieglobsčio prašytojas negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl humanitarinių priežasčių (pvz., 

ligos) arba prieglobsčio prašytojo negalima grąžinti į užsienio valstybę ar išsiųsti iš Lietuvos, nes tai pažeistų 

negrąžinimo principą (pvz., kai Migracijos departamento nustatyta, kad kilmės šalyje asmens gyvybei ar 

laisvei gresia pavojus arba jis gali būti šioje šalyje kankinamas).   

 

Priėmus sprendimą suteikti Jums arba nesuteikti Jums prieglobsčio, Jūs turite būti supažindintas su 

sprendimu Jums suprantama kalba ir Jums turi būti įteikta sprendimo kopija. Sprendime turi būti nurodytos 

jo faktinės bei teisinės priežastys ir pateikta informacija apie tai, kaip prireikus galima jį apskųsti. 

 

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

Migracijos departamentui priėmus sprendimą nesuteikti prieglobsčio, tokį sprendimą galite apskųsti. 

Pareigūnui ar darbuotojui supažindinant Jus su sprendimu, nesutikdami su sprendimu nurodykite tai 

pareigūnui ar darbuotojui ir sprendime nurodykite, kad su sprendimu nesutinkate, norite jį apskųsti ir 
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pageidaujate pasinaudoti nemokama valstybės garantuojama teisine pagalba (t. y. valstybės apmokamo 

advokato pagalba skundžiant sprendimą). Nemokama valstybės garantuojama pagalba reiškia, kad paskirtas 

advokatas parengs skundą teismui ir atstovaus Jus teismo posėdyje. Jūs taip pat galite pasamdyti savo 

lėšomis kitą Jūsų pasirinktą advokatą, kuris atstovaus Jums skundžiant Migracijos departamento sprendimą. 

Tokiu atveju valstybės garantuojama teisinė pagalba Jums nebus suteikta.  

 

Įvedus karo padėtį, nepaprastąją padėtį ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, Migracijos departamento 

sprendimas per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo skundžiamas apygardos administraciniam teismui. Teisme 

prieglobsčio byla įprastai nagrinėjama žodžiu, todėl turėsite galimybę dalyvauti teismo posėdyje ir pasisakyti. 

Teismas gali priimti sprendimą grąžinti prieglobsčio bylą nagrinėti Migracijos departamentui iš naujo arba 

netenkinti Jūsų skundo.  

 

Jeigu teismas Jūsų skundo netenkina ir Jūs su šiuo sprendimu nesutinkate, supažindinamas su teismo 

sprendimu turite nurodyti jus atstovaujančiam ir su sprendimu supažindinančiam advokatui, kad su 

sprendimu nesutinkate ir norite pasinaudoti nemokama valstybės garantuojama teisine pagalba skundžiant 

šį sprendimą. Apie savo nesutikimą su priimtu sprendimu ir norą pasinaudoti nemokama valstybės 

garantuojama teisine pagalba galite pranešti ir el. paštu teisines.paslaugos@migracija.gov.lt (kreipdamiesi 

el. paštu nurodykite savo ILTU kodą, kuris padės jus identifikuoti). Jūs taip pat galite pasinaudoti savo lėšomis 

pasamdyto advokato paslaugomis skundžiant sprendimą. Skundas per 14 dienų nuo teismo sprendimo 

paskelbimo pateikiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausias administracinis 

teismas gali priimti sprendimą grąžinti prieglobsčio bylą nagrinėti Migracijos departamentui iš naujo arba 

netenkinti Jūsų skundo. Jeigu Jūsų skundas netenkinamas, toks sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 

Tokiu atveju Jūs turėsite grįžti į savo kilmės šalį. 

 

Apygardos administracinis teismas skundą privalo išnagrinėti ir sprendimą priimti per 2 mėnesius nuo skundo 

priėmimo dienos, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – per vieną mėnesį nuo apeliacinio skundo 

priėmimo dienos.  

 

Jeigu Jums buvo skirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, jus atstovaujančiam advokatui jūs mokėti 

neturite. Visus veiksmus jis atlieka nemokamai ir negali Jūsų prašyti mokėti papildomai. Jeigu valstybės Jums 

skirtas advokatas prašo papildomai mokėti už paslaugas kreipkitės į Migracijos departamentą el. paštu. 

pranesk@migracija.gov.lt  

 

Kokias teises turiu prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu?  

Prieglobsčio prašytojai Lietuvos Respublikoje turi šias teises: 

1) gyvendamas Lietuvos Respublikos institucijų paskirtose apgyvendinimo vietose, sulaikymo vietose, 

pasienio kontrolės punktuose, tranzito zonose arba Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, naudotis 

materialinėmis priėmimo sąlygomis; 

2) nemokamai jam suprantama kalba gauti informaciją apie savo teises ir pareigas bei jų nevykdymo 

padarinius prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu, taip pat informaciją, susijusią su prašymo suteikti 

prieglobstį nagrinėjimu; 

3) tvarkyti ir notarine tvarka įforminti dokumentus, susijusius su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu; 

4) naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba tiek, kiek tai susiję su prašymo suteikti prieglobstį 

nagrinėjimu; 
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mailto:pranesk@migracija.gov.lt


6 
 

5) gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis, kai toks naudojimasis susijęs 

su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu; 

6) nemokamai naudotis vertimo žodžiu paslaugomis tiek, kiek tai susiję su prašymo suteikti prieglobstį 

nagrinėjimu; 

7) nemokamai gauti būtinąją medicinos pagalbą, psichologinę pagalbą ir socialines paslaugas Valstybės 

sienos apsaugos tarnyboje, Pabėgėlių priėmimo centre ar kitoje apgyvendinimo vietoje, taip pat kitą 

Sveikatos sistemos įstatyme nurodytą valstybės laiduojamą (nemokamą) sveikatos priežiūrą;  

8) kreiptis į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos ir kitos organizacijos, teikiančios 

specializuotą teisinę pagalbą ar konsultacijas prieglobsčio prašytojams, atstovus ir su jais susitikti privatumą 

užtikrinančiomis sąlygomis; 

9) priskyrus pažeidžiamiems asmenims, naudotis jų specialiuosius poreikius atitinkančiomis priėmimo 

sąlygomis; 

10) teisę dirbti, jeigu per 6 mėnesius nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo dienos Migracijos 

departamentas nepriėmė sprendimo dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ne dėl prieglobsčio 

prašytojo kaltės. 

 

Paskelbus karo padėtį, nepaprastąją padėtį, taip pat ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių 

antplūdžio, aukščiau išvardintos prieglobsčio prašytojų teisės gali būti laikinai ir proporcingai ribojamos, jeigu 

jų negalima užtikrinti dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių. Nepaisant nustatytų ribojimų, visada turi būti 

užtikrinta prieglobsčio prašytojo teisė į materialines priėmimo sąlygas, būtinosios medicinos pagalbos 

teikimą ir valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, o pažeidžiamiems asmenims – ir teisė naudotis jų 

specialiuosius poreikius atitinkančiomis priėmimo sąlygomis.  

 

Kokias pareigas turiu prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu? 

Prieglobsčio prašytojai Lietuvos Respublikoje turi šias pareigas: 

1) laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

2) vykdyti Migracijos departamento ir teismo sprendimuose prieglobsčio prašytojui nustatytas pareigas; 

3) leisti gydytojui patikrinti sveikatos būklę; 

4) prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu pateikti visus turimus dokumentus ir tikrovę atitinkančius 

išsamius paaiškinimus dėl prašymo suteikti prieglobstį motyvų, savo asmenybės bei atvykimo ir buvimo 

Lietuvos Respublikoje aplinkybių ir bendradarbiauti su kompetentingų institucijų valstybės tarnautojais ir 

darbuotojais; 

5) valstybės institucijos ar įstaigos, kuriai pateiktas užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį, atliekamos 

apklausos metu deklaruoti turimas lėšas ir Lietuvos Respublikoje turimą turtą ir Migracijos departamentui 

laisva forma raštu deklaruoti gautas lėšas teisės būti Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu per 3 darbo 

dienas nuo jų gavimo dienos; 

6) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešti Migracijos departamentui apie 

pasikeitusią gyvenamąją vietą, jeigu Migracijos departamento sprendimu leista apsigyventi pasirinktoje 

gyvenamojoje vietoje; 

7) prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu be Migracijos departamento leidimo neišvykti iš Lietuvos 

Respublikos. 
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IMPORTANT CONTACT INFORMATION: 

 

Migration Department 

L. Sapiegos str. 1, 10312 Vilnius,  

Tel. +370 5 271 7112 

E-mail: info@migracija.gov.lt 

http://www.migracija.lt 

 

Valstybės garantuojama teisinė pagalba 

 

E-mail: teisines.paslaugos@migracija.gov.lt 

 

Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) in the 

Republic of Lithuania 

A. Jakšto str. 12, 01105 Vilnius  

Tel. +370 5 210 7416 

E-mail: swestprotection@unhcr.org 

http://www.unhcr.se/lt/home.html  

UNHCR provides information and advice 

concerning asylum procedures and assistance 

available to asylum seekers and refugees in 

Lithuania. 

 

International Organization for Migration 

(IOM) Vilnius Office  

A. Jakšto str. 12, 01105 Vilnius 

Tel. +370 5 261 0115 

E-mail: iomvilnius@iom.lt  

http://www.iom.lt  

IOM provides assistance in voluntary return, 

which is exercised in conformity with the needs 

of a person and guarantees safe journey back 

home. IOM also provides reintegration 

assistance to persons who need help settling 

down in their countries of origin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuanian Red Cross Society 

A. Juozapavičiaus str. 10A, 09311 Vilnius, 

Tel. +370 5 212 7322  

E-mail: legal@redcross.lt  

http://www.redcross.lt  

Lithuanian Red Cross Society provides legal and 

humanitarian aid as well as assistance in 

tracing family members and relatives. 

 

Caritas of Vilnius Archdiocese 

Kalvarijų str. 39, Vilnius 

Tel.: +370 673 24 225 

E-mail: kulturunamai@vilnius.caritas.lt   

http://www.vilnius.caritas.lt 

mailto:info@migracija.gov.lt
http://www.migracija.lt/
mailto:teisines.paslaugos@migracija.gov.lt
http://www.unhcr.se/lt/home.html
mailto:iomvilnius@iom.lt
http://www.iom.lt/
mailto:legal@redcross.lt
http://www.redcross.lt/
mailto:kulturunamai@vilnius.caritas.lt
http://www.vilnius.caritas.lt/
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This booklet contains summarised information about asylum procedures, main rights and duties of 

the asylum seekers as well as possible consequences for not complying with these duties. The sole 

purpose of this booklet is to provide information, as it does not create/entail any rights or legal 

obligations. If you need additional explanations of the information provided in this booklet or want 

to find out more about the assessment of your application, please contact the Migration 

Department. You may also approach the legal team of the Lithuanian Red Cross for additional 

advice and counselling at legal@redcross.lt, tel. no +370 5 212 7322. 

mailto:legal@redcross.lt

