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Evelinai Gudzinskaitei     2016 m. kovo 23 d. 

 

Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja,  

atliekanti direktoriaus funkcijas 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius 

 

Dėl pilietybės atkūrimo ir migracijos klausimų 

Gerbiama p. Gudzinskaite, 

Didžiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investuotojų 

forumas“ vardu kreipiamės į Jus dėl sunkumų, kuriuos pastaruoju metu patiria į Lietuvos 

ekonomiką ketinantys investuoti asmenys, siekiantis atkurti Lietuvos Respublikos 

pilietybę ar gauti vizą/leidimą gyventi Lietuvoje. 

Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas 

Pastaruoju metu girdime vis daugiau nusiskundimų iš Lietuvos žydų palikuonių, norinčių 

atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, investuoti į Lietuvos ekonomiką ir atkurti bei 

palaikyti nuolatinius socialinius, kultūrinius ir ekonominius ryšius su Lietuva, dėl 

sunkumų su kuriais jie susiduria pateikę Migracijos departamentui prašymą atkurti 

Lietuvos Respublikos pilietybę. 

Nuo Vytauto Didžiojo suteiktos privilegijos laikų Lietuvoje gyveno ir kūrė žydai: amatinin-

kai, prekeiviai, miesto profesionalai, edukatoriai, mokytojai, teologai, filosofai, poetai, 

dailininkai, kiti kultūros, verslo ir politikos veikėjai. XIX a. viduryje Lietuvos gubernijose 

gyveno apie 250 000 žydų, kurie dar vadinami litvakais. Dėl žydų persekiojimo XX 

amžiuje Lietuva neteko daugiau nei 90 savosios žydų bendruomenės.  

.  
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Daliai Lietuvos žydų pavyko išvengti jiems grėsusio persekiojimo Lietuvoje pasitraukiant 

iš Lietuvos į Izraelį, Pietų Afrikos Respubliką, JAV, Australiją, kitas šalis. Tarp iš 

Lietuvos pasitraukusių litvakų ir jų palikuonių daug žymių meno, kultūros, politikos ir 

verslo veikėjų, anuomet ir dabar garsinančių Lietuvos vardą. Kaip pavyzdžius galima 

būtų paminėti menininkus Marką Šagalą, Nemija Arbit Blatą, Jacques Lipchitz, Philip 

Glass, Romain Gary, Leonard Cohen, politikus – Shimoną Peresą, Benjaminą 

Natanyahu, Nobelio premijos laureatus – Sydney Brenner, Gertrude Belle Elion, Nadine 

Gordimer, Aaron Klug, David Lee, Bernard Lown, verslininkus – Montague Burton, 

Nathan Cummings, Lena Himmelstein, Solomon Levitan, Lee, Sam ir Jacobas 

Shubert‘us, Elie Susman ir daugelį kitų.  

Pastaruoju metu pastebime, kad litvakų palikuonys iš Pietų Afrikos Respublikos, JAV, 

Izraelio ir kitų šalių, į kurias litvakai pasitraukė iš Lietuvos XX a., vis intensyviau siekia 

atkurti socialinius, kultūrinius ir ekonominius ryšius su Lietuva, investuoti į Lietuvos 

ekonomiką, kultūrinį ir istorinį paveldą. Pavyzdžiui: 

(a) Pietų Afrikos Respublikos bendrovės „Global Aviation“, vadovaujamos šiemet 

Lietuvos Respublikos pilietybę atkūrusio Jonathan Gideon Fram Rosenzveig, investicija 

Kauno oro uostą, kurios dėka planuojama įsteigti iki 500 darbo vietų; 

(b) Ivanas Glasenbergas, vienos stambiausių pasaulio žaliavų prekybos kompanijos 

„Glencore“ vadovas ir akcininkas, įsteigė Šeduvos žydų memorialinį fondą bei finansavo 

Šeduvos žydų kapinių sutvarkymą, kelių masinių žudynių vietų sutvarkymą ir paminklų 

pastatymą, planuoja pastatyti Šeduvos žydų muziejų ir vykdyti muziejaus veiklą. 

Tokių iš Lietuvos pasitraukusių litvakų palikuonių investavusių ar dar tik ketinančių 

investuoti į Lietuvą bei siekiančių atkurti savo socialinius, kultūrinius ir ekonominius 

ryšius su savo protėvių šalimi yra ir daugiau. Nemažai jų vadovauja stambiausioms 

pasaulio korporacijoms, galinčioms investuoti Lietuvoje. Tačiau pastaruoju metu girdime 

vis daugiau atsiliepimų apie tokius jų ketinimus ir investicijas atgrasančias patirtis 

pilietybės atkūrimo bei imigracijos procesuose, į kuriuos norėtume atkreipti Jūsų dėmesį 

bei paprašyti pagalbos ir bendradarbiavimo juos sprendžiant. 

Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimo terminai ir 

procesas 

Ilgi nustatyti terminai, kurių nesilaikoma. Pastaruoju metu gauname vis daugiau 

nusiskundimų, kad prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimas 

užtrunka apie 1 – 1,5 metų  nuo visų dokumentų Migracijos departamentui pateikimo 

dienos, nors maksimalus įstatymų nustatytas terminas prašymui išnagrinėti yra 6 
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mėnesiai  (nors jis galėtų būti sutrumpintas iki 3 mėnesių). Dažnu atveju, praėjus 

aukščiau nurodytam laikotarpiui sprendimai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės 

atkūrimo nėra priimami, o pareiškėjai yra tik paprašomi pateikti papildomus dokumentus 

pagrindžiančius reikalingas faktines aplinkybes pilietybės atkūrimui.   

Formalus ir nekonstruktyvus požiūris. Pareiškėjai taip pat dažnai skundžiasi, kad net ir 

taip užsitęsus prašymo nagrinėjimui, jie negauna jokios tarpinės informacijos apie 

prašymo nagrinėjimo statusą ir eigą; patiems pareiškus iniciatyvą ir pasiteiravus 

Migracijos departamento atsakymas dažnai būna formalus, neinformatyvus, 

negaunama praktinių paaiškinimų ar patarimų, kurie padėtų pareiškėjui suprasti ko 

konkrečiai reikalaujama ir ką jie turėtų pateikti, kad būtų priimtas teigiamas sprendimas. 

Priešingai, dažnu atveju skundžiamasi, kad susidaro įspūdis, kad departamento 

darbuotojai labiau suinteresuoti ne padėti pareiškėjams suprasti kokios papildomos 

informacijos reiktų sklandžiam prašymo išnagrinėjimui, o surasti priežasčių neigiamam 

sprendimui priimti. Dažnas investuotojas pasigenda geranoriško bendradarbiavimo iš 

departamento darbuotojų pusės, idant tiek pareiškėjui, tiek ir patiems darbuotojams 

prašymų nagrinėjimas būtų sklandesnis ir aiškesnis. 

Pasitraukimo iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. priežastys 

Nepagrįstas individualių išvykimo priežasčių reikalavimas. Dažnas investuotojas taip pat 

skundžiasi, kad nėra aiškumo dėl to, kokios išvykimo iš Lietuvos aplinkybės laikomos 

pakankamomis, idant būtų atkurta Lietuvos Respublikos pilietybė tuo pačiu išlaikant 

pareiškėjo turimą kitos šalies pilietybę. Pavyzdžiui, visi litvakų kilmės pareiškėjai itin 

jautriai reaguoja, kai jų nurodytos jų protėvių žydų persekiojimo XX pirmųjų dešimtmečių 

metu priežastys departamento darbuotojų įvardijamos kaip neatitinkančios tikrovės ir/ar 

nepakankamai reikšmingos, traumuojančios ir nesudarančios pagrindo jiems atkurti 

Lietuvos Respublikos pilietybę. Be to, kartais praktikoje susidaro dviprasmiškos 

situacijos kai vieno pareiškėjo atžvilgiu panašaus turinio aplinkybės yra vertinamos kaip 

pakankamos norint atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, o kito pareiškėjo atžvilgiu 

analogiškos aplinkybės yra pripažįstamos nepakankamomis (pavyzdžiui, pasitraukimas 

iš Lietuvos iki 1941 metų dėl žydų persekiojimo ir/ar kitokios grėsmės žydų tautybės 

asmenims). Akivaizdu, kad visų pareiškėjų, išvykusių iki Antro Pasaulinio karo 

pabaigos, išvykimo priežastys turėtų būti automatiškai laikomomis pagrįstomis, jei 

neįrodyta kitaip. 

Pertekliniai dokumentų reikalavimai. Taip pat itin neigiamai atsiliepiama apie situacijas, 

kuomet pareiškėjams nurodoma, kad nepateikus pareiškėjo protėvio Lietuvos 

Respublikos paso, išduoto iki jo/s išvykimo iš Lietuvos, pilietybė jam nebus atkurta. 
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Nepasitenkinimas ypač užaštrinamas, kuomet kartu su prašymu pateikiama archyvų 

laiškai, kuriuose nurodoma, kad atitinkamo laikotarpio ar krašto dokumentai nėra išlikę, 

ir/arba pateikiama kitų įrodymų apie nuolatinį pareiškėjo protėvių gyvenimą Lietuvoje, 

jo/s socialinius, kultūrinius, ekonominius ryšius su Lietuvos respublikos teritorija, ir/ar 

kuomet dėl istorinių aplinkybių susiklostymo tokio Lietuvos Respublikos pilietybę 

patvirtinančio dokumento pareiškėjo protėviui praktiškai nebuvo galima gauti ar būtų 

buvę itin sudėtinga gauti (pvz., Vilniaus krašto gyventojams iki 1928 metų). 

Toks neaiškumas dėl pasitraukimo priežasčių, itin griežti ir, svarstytina, ar pagrįsti 

reikalavimai pateikti dokumentą, kurio praktiškai nebuvo galima gauti ar kuris nėra 

išlikęs, ir Lietuvos Respublikos paso vertinimas kaip vienintelio galimo ir pakankamo 

turėtos pilietybės įrodymo, sukuria situaciją, kuomet užsienio investuotojai jiems 

keliamus reikalavimus laiko neskaidriais, neaiškiais ir subjektyviai taikomais. Dažnai 

toks vertinimas kartu su institucijų negebėjimu išnagrinėti pateiktus prašymus laiku, 

suteikti aktualią informaciją apie prašymo nagrinėjimo statusą, geranoriškai atsakyti į 

pareiškėjų klausimus ir nurodyti, kokios informacijos ar dokumentų reiktų, idant dėl 

pareiškėjo būtų priimtas teigiamas sprendimas, ar paaiškinti, ko trūksta ir/ar kodėl 

sprendimas esant pateiktiems dokumentams negalės būti teigiamas, nulemia 

investuotojo įsivaizdavimą ir supratimą apie Lietuvos teisinę ir verslo aplinką bendrai, 

institucijų veiklos skaidrumą ir šalies tinkamumą verslo vykdymui, kas dažnai nulemia ir 

galutinį apsisprendimą -  investuoti ar neinvestuoti Lietuvoje. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas praktines problemas, prašytume Jūsų skirti dėmesio 

minėtų problemų sprendimui. 

Vizų bei leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas 

Potencialiems investuotojams (ypač iš tų šalių, kurių piliečiams nėra taikomas bevizis 

režimas) yra labai svarbūs vizų ir/ar leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo 

klausimai. Šiuo metu pastebime šias aktualias problemas šioje srityje. 

Lankstumo pateikiamų dokumentų atžvilgiu didinimas. Potencialiems užsienio valstybių 

investuotojams dažnu atveju yra būtina gauti atitinkamus leidimus ir/ar vizas per kuo 

trumpesnį laiko tarpą. Atitinkamai, praktikoje ilgiausiai užtrunka net ne pats dokumentų 

gavimas iš užsienio valstybių institucijų, tačiau jų legalizavimas, originalo persiuntimas į 

Lietuvą bei vertimų ir atitinkamų vietinių patvirtinimų atlikimas bei gavimas.  

Siekiant taupyti laiką ir paspartinti prašymų nagrinėjimo terminus, labai prašytume 

lankstesnio Migracijos departamento ir jo specialistų požiūrio kartu su atitinkamu 

prašymu teikiamų dokumentų formai. Tai yra, kad būtų sudarytos sąlygos atitinkamo 
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prašymo pateikimo metu kartu su juo pateikti lydimųjų dokumentų kopijas ar jų versijas 

tik užsienio kalba, o minėtų lydimųjų dokumentų originalus ir/ar vertimus į lietuvių kalbą 

pateikiant jau prašymų nagrinėjimo eigoje. Tokiu būdu būtų sutaupyta nemažai laiko, 

kuris būtų skiriamas prašymo bei lydimųjų dokumentų nagrinėjimui. 

Tiesioginio kontaktinio asmens trūkumas. Nors dažnu atveju potencialūs užsienio 

valstybių investuotojai turi vietinius patarėjus teisės klausimais, tačiau susidaro 

situacijos, kai vizą ir/ar leidimą gyventi yra svarbu gauti per labai trumpą laiką. Tuo tikslu 

yra reikalinga konsultuotis su Migracijos departamento ekspertais tiek dėl priimtiniausio 

veiksmų plano, tiek dėl šiam planui įgyvendinti reikalingų dokumentų sąrašo bei jų 

turinio ar, kaip aptarta aukščiau, dokumentų pateikimo tvarkos bei jų formos. 

Siekdami legalizuoti savo buvimą Lietuvos Respublikoje, potencialūs investuotojai turi 

pateikti pluoštą jų teisę gauti atitinkamą leidimą ir/ar vizą pagrindžiančių dokumentų. 

Praktikoje dažnai būna sudėtinga gauti konkretų teisės aktuose nurodytą dokumentą ne 

tik dėl to, kad paprasčiausiai užsienio valstybės institucijos tokių dokumentų neišduoda, 

bet ir dėl to, kad panašaus turinio dokumentus išduoda kelios skirtingos institucijos 

(pvz., pažymą dėl asmens (ne)teistumo JAV gali išduoti tiek vietinės policijos įstaigos, 

tiek ir Federalinis tyrimų biuras). Atitinkamai, neturint Migracijos departamento 

specialisto kontakto, iš esmės yra neįmanoma sulaukti konsultacijos konkrečiais 

klausimais dėl to, kokiu papildomu dokumentu būtų galima įrodyti atitinkamas teisės 

aktuose įtvirtintas aplinkybes, jei užsienio valstybės institucijos neišduoda reikalingų 

dokumentų, arba kurios institucijos dokumentas būtų tinkamas Migracijos 

departamentui, jei tokius dokumentus gali išduoti kelios užsienio valstybės institucijos.  

Pažymėtina, kad šiuo metu galima gauti tik bendro pobūdžio Migracijos departamento 

darbuotojų patarimą ar nuomonę vizos ir/ar leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje 

išdavimo klausimais. Atitinkamai, nėra galimybės su konkrečiu potencialiu investuotoju 

susijusių migracijos klausimų ir jo turimų bei reikalingų gauti dokumentų aptarti su 

specialistu, kuris galiausiai ir priims sprendimus dėl leidimo ir/ar vizos išdavimo. Todėl 

praktikoje susidaro situacijos, kai reikalingi dokumentai yra renkami bei legalizuojami 

kelias savaites ar net mėnesius ir tik jau juos surinkus bei teikiant galutinį prašymą dėl 

atitinkamo leidimo išdavimo paaiškėja, kad vienas ar keli dokumentai yra netinkami ir 

visas prašymą sudarančių dokumentų paketas nebegali būti priimtas nagrinėjimui, dėl 

ko potencialus investuotojas yra priverstas išvykti iš Lietuvos Respublikos ir visus 

migracinius klausimus tvarkyti iš naujo per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę 

ar konsulinę įstaigą užsienyje (kas ženkliai apsunkina ir prailgina visą procesą).  
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Atsižvelgiant į aukščiau aptartą problemą, būtų labai naudinga turėti tiesioginį kontaktą 

su konkrečiu Migracijos departamento darbuotoju, kuris, esant poreikiui, galėtų patarti 

konkrečiais vizų ir/ar leidimų gyventi išdavimo klausimais, o jam pateikus visus 

paprašytus dokumentus – turėtų teisę priimti atitinkamus sprendimus ir tokiu būdu 

operatyviai reaguoti į iškylančius poreikius. 

Kartu atkreipiame dėmesį, kad dokumentų, reikalingų gauti leidimą gyventi Lietuvoje, 

peržiūra yra laikui imli procedūra, todėl tikslinga apsvarstyti ir sudaryti galimybę 

užsieniečiams užsiregistruoti ir atvykti pas specialistus konkrečiai nustatytu laiku, 

neverčiant jų praleisti pusės ar daugiau darbo dienos laiko laukiant eilėje. Manome, kad 

laukti eilėje pas dokumentus priimančius darbuotojus keturias ar daugiau valandų yra 

nepagrįstai ilgas laiko tarpas, niekaip nesuderinamas su valdžios institucijų tarnavimo 

žmonėms principu ir su siekiu mažinti administracinę ir biurokratinę naštą. Tokios 

nelanksčios piliečių aptarnavimo sąlygos bei aptarnavimo lygis ir kultūra neabejotinai 

neigiamai reprezentuoja Lietuvos Respublikos institucijas ir  pačią valstybę tiek prieš 

mūsų piliečius, tiek prieš į Lietuvą atvykstančius užsieniečius.  

Mes vertiname Migracijos departamento indėlį siekiant paversti Lietuvą patrauklesne 

valstybe užsienio valstybių investuotojams bei tikimės glaudaus ir konstruktyvaus 

bendradarbiavimo sprendžiant šiame laiške identifikuotas problemas. 

 

 

 

Pagarbiai, 

Vykdomoji direktorė     Rūta Skyrienė 
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