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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO SEIMO KONTROLIERIUI
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) išnagrinėjo Jūsų raštą
„Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“ (toliau – raštas) ir teikia šią informaciją.
Dėl rašto 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodyto klausimo. Pirmasis XX kreipimasis, nagrinėtas
Ministerijoje, buvo gautas iš Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) 2019 m. birželio 6 d. raštu Nr. (15/6-8)10K-25334
„Dėl užsieniečio prašymų“ (pridedama). Į šį prašymą Ministerija atsakė pareiškėjui ir Migracijos
departamentui 2019 m. liepos 2 d. raštu Nr. 1D-3360 „Dėl išlaidų kompensavimo“ (pridedama), t. y.
išsamiai išaiškino transporto išlaidų, susijusių su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu,
kompensavimo tvarką, šią tvarką reglamentuojančius teisės aktus.
Nors išlaidų kompensavimo tvarka buvo išsamiai išaiškinta minėtame rašte, XX pakartotinai
pateikė Ministerijai 2019 m. rugpjūčio 13 d. užklausimą „Apie patvirtinimą fakto, kad Užsieniečio
registracijos pažymėjimo periodiškas pakeitimas nėra veiksmas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs
su prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimu“ (pridedama), 2019 m. gruodžio 31 d. priešteisminę
pretenziją „Dėl to, kad adresatas neduoda atsakymo dėl jam pateikto dokumento: „Užklausimas „Apie
patvirtinimą fakto, kad Užsieniečio registracijos pažymėjimo periodiškas pakeitimas nėra veiksmas,
kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimu 2019-08-13“
(pridedama), taip pat pateikė Migracijos departamentui, informuodamas Ministeriją ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, 2019 m. spalio 1 d. pareiškimą „Dėl atimtos galimybės
pareiškėjui, kaip prieglobsčio LR prašytojui, turinčiam sveikatos draudimą, gauti kompensuojamus
gyvybiškai būtinus vaistus“ (pridedama), 2019 m. spalio 3 d. prašymą „Dėl neatlygintino gavimo
vaistų“ (pridedama) ir, informuodamas Ministeriją, 2019 m. spalio 3 d. pareiškimą „Apie sukeltą
trikdymą paduoti dokumentus“ (pridedama). Be to, dar vieną XX 2019 m. gruodžio 31 d. pranešimą
2020 m. sausio 3 d. raštu Nr. 14.2.-23 (AP-35636) „Dėl pareiškimo persiuntimo“ Ministerijai
persiuntė Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (pridedama).
Nors pareiškėjui jau buvo atsakyta tiek Ministerijos, tiek Migracijos departamento dėl tokio
paties pobūdžio prašymų, Ministerija 2020 m. sausio 13 d. raštu Nr. 1D-209 „Dėl Jūsų prašymų“
(pridedama) pakartotinai pateikė atsakymą XX, kuriame pareiškėjas pakartotinai buvo informuotas
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apie transporto išlaidų, susijusių su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu, kompensavimo tvarką.
Atsižvelgiant į tai, kad, pagal Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr.
1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 178 bei 189 punktus, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą prieglobsčio
prašytojams ir užsieniečiams, kuriems panaikinamas prieglobstis, bei vertimo paslaugų teikimą
prieglobsčio prašytojams organizuoja ir koordinuoja Migracijos departamentas, prašymai dėl teisės
naudotis vertėjo paslaugomis ir valstybės užtikrinama teisine pagalba, kiek tai susiję su prieglobsčio
prašymo nagrinėjimu, buvo perduoti Migracijos departamentui. Atsižvelgdami į Migracijos
departamento pateiktus duomenis dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo, dokumentų nepateikimo,
savavališko neatvykimo susipažinti su priimtais sprendimais, papildomai pažymėjome, kad XX
prašymas suteikti prieglobstį yra išnagrinėtas ir sprendimas dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir
papildomos apsaugos) suteikimo arba nesuteikimo yra priimtas 2019 m. lapkričio 28 d.
Vėliau XX į Ministeriją kreipėsi, pateikdamas 2020 m. sausio 29 d. dokumentą „Apie
išdavimą asmens dokumento, kuris leistų operuoti asmens duomenimis sudarinėjant gyvybės,
sveikatos ir turto draudimų sutartis“ (pridedama), 2020 m. sausio 29 d. pareiškimą „Apie užsieniečio
registracijos pažymėjimo leidžiančio man dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje (atitinkamai su
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties 71 str. 7 d.)“ (pridedama), 2020 m. sausio 29 d. dokumentą
„Pareiškėjo, kaip pastovaus LR gyventojo ir kaip prieglobsčio LR prašytojo, atžvilgiu LR VRM MD
darbuotojų padaryti teisėsaugos pažeidimai“ (pridedama), 2020 m. vasario 14 d. prašymą „Dėl
prieglobsčio prašytojo LR bylos Nr. RUS 1090 išslaptinimo“ (pridedama). Minėti dokumentai buvo
perduoti nagrinėti pagal kompetenciją Migracijos departamentui.
Taip pat šiuo metu Migracijos departamente ir Ministerijoje yra nagrinėjama XX 2020 m.
kovo 5 d. deklaracija ir užklausimas „Dėl mano prašymo suteikti psichologo pagalbą“ (pridedama)
bei „Užklausimas apie tai, kaip man, prieglobsčio LR prašytojui, apginti savo teises, kurias
pažeidinėja LR VRM MD, neturint galimybės naudotis vertėjo ir advokato paslaugomis“, kurį 2020
m. kovo 13 d. raštu Nr. 17.2-1229 „Dėl pareiškimo“ (pridedama) persiuntė Lietuvos Respublikos
generalinė prokuratūra ir 2020 m. kovo 16 d. raštu Nr. (1-23)7R-1639 „Dėl asmens kreipimosi“
(pridedama) – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
Dėl rašto 4.3 papunktyje nurodyto klausimo. Informuojame, kad pareiškėjas į Ministeriją
dėl 10 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio piniginės pašalpos skyrimo tiesiogiai nesikreipė,
tačiau šį klausimą Ministerija nagrinėjo, gavusi pirmiau minėtą Migracijos departamento 2019 m.
birželio 6 d. raštą Nr. (15/6-8)10K-25334 „Dėl užsieniečio prašymų“. Ministerija pateikė XX
informaciją, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau –
Įstatymas) 71 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustatyta, kad prieglobsčio prašytojas Lietuvos
Respublikoje turi teisę socialinės apsaugos ir darbo ministro ir vidaus reikalų ministro nustatyta
tvarka kas mėnesį gauti 10 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio piniginę pašalpą, išskyrus
Pabėgėlių priėmimo centre apgyvendintus prieglobsčio prašytojus, kuriems teikiama Lietuvos
valstybės parama integracijai. To paties įstatymo 71 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Lietuvos
Respublikos valstybės lėšos Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 1–5 ir 8 punktuose nustatytoms
prieglobsčio prašytojo teisėms įgyvendinti naudojamos tiek, kiek prieglobsčio prašytojas jų negali
įgyvendinti savo turimomis lėšomis, ir tiek, kiek jos neįgyvendinamos tarptautinių organizacijų,
Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų įsteigtų
humanitarinės pagalbos fondų, nevyriausybinių organizacijų lėšomis. Atsižvelgdama į tai, Ministerija
paprašė pareiškėjo Migracijos departamentui laisva forma raštu deklaruoti gautas lėšas buvimo
Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, taip pat pateikti informaciją apie turimą kilnojamąjį,
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nekilnojamąjį ir kitą XX vardu Lietuvos Respublikoje registruotą turtą, turimus pajamų šaltinius bei
kitus savo išlaikymui naudojamus finansinius išteklius, tačiau XX į šį prašymą neatsakė, dokumentų
nepateikė.
Dėl rašto 4.4 papunktyje nurodyto klausimo. Informuojame, kad pareiškėjas į Ministeriją
dėl transporto išlaidų, susijusių su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu, kompensavimo tiesiogiai
nesikreipė, tačiau šį klausimą Ministerija nagrinėjo, gavusi pirmiau minėtą Migracijos departamento
2019 m. birželio 6 d. raštą Nr. (15/6-8)10K-25334 „Dėl užsieniečio prašymų“. Ministerija nurodė,
kad, pagal Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 5 punktą, prieglobsčio prašytojas turi teisę gauti
kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis, kai toks naudojimasis susijęs su
prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu. Ministerija pažymėjo, kad teisė gauti kompensaciją už
naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis pareiškėjui priklausytų tik už keliones, kurių metu
buvo atliekamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos procedūros, susijusios su prašymo
suteikti prieglobstį nagrinėjimu. Taip pat pažymėjo, kad, remiantis XX pateiktais dokumentais ir iš
Migracijos departamento gauta informacija, veiksmams, susijusiems su prieglobsčio procedūra
(apklausos atlikimu), Migracijos departamento kvietimu XX buvo atvykęs tik vieną kartą – 2019 m.
balandžio 10 d.
Transporto išlaidų, susijusių su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu, kompensavimo
tvarka pareiškėjui taip pat buvo pateikta pakartotinai Ministerijos 2020 m. sausio 13 d. raštu Nr. 1D209 „Dėl Jūsų prašymų“.
Paminėtina tai, kad Ministerijos pateiktą informaciją dėl 10 procentų valstybės remiamų
pajamų dydžio piniginės pašalpos skyrimo, transporto išlaidų, susijusių su prašymo suteikti
prieglobstį nagrinėjimu, kompensavimo bei prašymą pateikti atitinkamą informaciją XX klaidingai
traktavo kaip atsisakymą mokėti atitinkamas išmokas. Taip pat, nors Migracijos departamento ir
Ministerijos funkcijos buvo aiškiai atribotos pareiškėjui teikiamuose institucijų raštuose, XX nuolat
painiojo įstaigas, išdėstydamas nepagrįstus kaltinimus Ministerijai neveiklumu.
Dėl rašto 4.5 papunktyje nurodyto klausimo. Informuojame, kad XX nesikreipė į teismą
dėl Ministerijos veiksmų. Iš pareiškėjo pateiktų dokumentų matyti (2019 m. rugpjūčio 13 d.
paklausimas „Apie patvirtinimą fakto, kad Užsieniečio registracijos pažymėjimo periodiškas
pakeitimas nėra veiksmas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su prašymo dėl prieglobsčio
nagrinėjimu“), kad į Regionų apygardos administracinį teismą pareiškėjas buvo kreipęsis dėl kitų su
užsieniečio statusu susijusių klausimų (Regionų apygardos administracinį teismo 2019 m. balandžio
18 d. sprendimas, administracinė byla Nr. I-621-423/2019). Taip pat Migracijos departamentas
informavo Ministeriją, kad XX pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo
prašoma panaikinti Migracijos departamento 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. (15/6-10)12PR160 ir įpareigoti Migracijos departamentą pareiškėjo prašymą nagrinėti iš naujo (Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartis, administracinė byla Nr. eI3-2040-821/2020)
(pridedama).
PRIDEDAMA:
1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m.
birželio 6 d. rašto Nr. (15/6-8)10K-25334 „Dėl užsieniečio prašymų“ kopija, 11 lapų.
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. liepos 2 d. raštas Nr. 1D-3360
„Dėl išlaidų kompensavimo“, 2 lapai.
3. 2019 m. rugpjūčio 13 d. užklausimo „Apie patvirtinimą fakto, kad Užsieniečio registracijos
pažymėjimo periodiškas pakeitimas nėra veiksmas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su prašymo
dėl prieglobsčio nagrinėjimu“ kopija, 26 lapai.
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4. 2019 m. gruodžio 31 d. priešteisminės pretenzijos „Dėl to, kad adresatas neduoda atsakymo
dėl jam pateikto dokumento: „Užklausimas „Apie patvirtinimą fakto, kad Užsieniečio registracijos
pažymėjimo periodiškas pakeitimas nėra veiksmas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su prašymo
dėl prieglobsčio nagrinėjimu 2019-08-13“ kopija, 6 lapai.
5. 2019 m. spalio 1 d. pareiškimo „Dėl atimtos galimybės pareiškėjui, kaip prieglobsčio LR
prašytojui, turinčiam sveikatos draudimą, gauti kompensuojamus gyvybiškai būtinus vaistus“ kopija,
32 lapai.
6. 2019 m. spalio 3 d. prašymo „Dėl neatlygintino gavimo vaistų kopija“, 12 lapų.
7. 2019 m. spalio 3 d. pareiškimo „Apie sukeltą trikdymą paduoti dokumentus“ kopija, 27
lapai.
8. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2020 m. sausio 3 d. rašto Nr. 14.2-23(AP35636) „Dėl pareiškimo persiuntimo“ kopija, 52 lapai.
9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. sausio 13 d. raštas Nr. 1D-209
„Dėl Jūsų prašymų“, 84 lapai.
10. 2020 m. sausio 29 d. dokumento „Apie išdavimą asmens dokumento, kuris leistų operuoti
asmens duomenimis sudarinėjant gyvybės, sveikatos ir turto draudimų sutartis“ kopija, 7 lapai.
11. 2020 m. sausio 29 d. pareiškimo „Apie užsieniečio registracijos pažymėjimo leidžiančio
man dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje (atitinkamai su įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties 71 str. 7 d.)“ kopija, 7 lapai.
12. 2020 m. sausio 29 d. dokumento „Pareiškėjo, kaip pastovaus LR gyventojo ir kaip
prieglobsčio LR prašytojo, atžvilgiu LR VRM MD darbuotojų padaryti teisėsaugos pažeidimai“
kopija, 145 lapai.
13. 2020 m. vasario 14 d. prašymo „Dėl prieglobsčio prašytojo LR bylos Nr. RUS 1090
išslaptinimo“ kopija, 1 lapas.
14. 2020 m. kovo 5 d. deklaracija ir užklausimas „Dėl mano prašymo suteikti psichologo
pagalbą“, 2 lapai.
15. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2020 m. kovo 13 d. rašto Nr. 17.2-1229
„Dėl pareiškimo“ kopija, 170 lapų.
16. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 m. kovo 16 d. rašto Nr. (1-23)7R1639 „Dėl asmens kreipimosi“ kopija, 170 lapų.
17. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartis, 2 lapai.
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