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Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai                                                                                                  2018.04.23 Vilnius 

 

Dėl Šengeno Vizos ir nacionalinės vizos išdavimo tvarkos aprašo 

 
Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų forumas) kreipiasi į Vidaus reikalų ministeriją dėl nuo šių metų pradžios 
įsigaliojusio Šengeno Vizos išdavimo ir nacionalinės vizos tvarkos aprašo. 

 
Dėl Šengeno vizos: 
 
Pagal aprašo 16 punktą juridinis asmuo per kalendorinius metus gali pateikti ne daugiau kaip 50 prašymų patvirtinti 
kvietimą Šengeno vizai išduoti. Nors patvirtintas kvietimas nėra privalomas dokumentas kreipiantis dėl Šengeno vizos 
išdavimo, tačiau praktikoje Lietuvos Respublikos (LR) diplomatinės atstovybės ir kitų Šengeno valstybių diplomatinės 
atstovybės, atstovaujančios LR, šio dokumento reikalauja.  
Remiantis LR Vidaus reikalų ministerijos atstovų pateiktu paaiškinimu prašymų patvirtinti kvietimus kvotos įvestos siekiant:  
1. taupyti LR migracijos tarnybų žmogiškuosius išteklius („tarnybos buvo apkrautos tvirtinant kvietimus“); ir  

2. sustabdyti piktnaudžiavimą kvietimo išdavimo reguliavimu, kadangi tam tikros įmonės buvo įsteigiamos tik užsieniečių 
kvietimo tikslais.  
 
LR diplomatinėse atstovybėse patvirtintų kvietimų dažniausiai nėra reikalaujama. Tačiau LR ambasadų tinklas yra 
nepakankamas ir todėl daugelyje valstybių LR atstovauja kitų Šengeno valstybių diplomatinės atstovybės. Pagrindinė 
problema kyla kai užsienietis dėl Šengeno vizos kreipiasi į LR atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę. 
Tokiais atvejais LR interesus atstovaujanti kitos Šengeno valstybės atstovybė turi gauti patvirtinimą, kad kviečiantis 
juridinis asmuo egzistuoja ir tikrai išreiškė valią pakviesti užsienietį. Tokiu atveju iš asmens yra pareikalaujamas patvirtintas 
kvietimas.  
 
Taigi, kiekvienas kreipimasis į LR atstovaujančias kitas Šengeno valstybių diplomatines atstovybes savaime reiškia tai, jog 
juridinis asmuo, dažnu atveju, yra objektyviai verčiamas naudoti jam nustatytą 50 prašymų gauti patvirtintą kvietimą 
kvotą.  
 
Dėl visų aukščiau nurodomų aplinkybių, naujai įvesta 50 prašymų patvirtinti kvietimą Šengeno vizas kvota tiesiogiai riboja 
kai kurių Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių įmonių veiklą. Tam tikrose industrinėse srityse, įskaitant aviaciją, 
įmonės dėl savo veiklos pobūdžio nuolatos privalo užtikrinti užsienio asmenų buvimą (verslo partnerių ar klientų) LR 
teritorijoje. Atitinkamų asmenų skaičius per metus sudaro daug didesnį skaičių nei 50 ir jų kaita yra didelė. Todėl nustatyta 
50 prašymų patvirtinti tokio asmens iškvietimą kvota objektyviai riboja juridinio asmens komercinę veiklą ir/arba sudaro 
nemažas kliūtis ją vykdant. Todėl, vien dėl kitų juridinių asmenų galimo piktnaudžiavimo buvusia vizų išdavimo tvarka, 
naujai įvesta nauja tvarka apriboja teisėtai bei sąžiningai veikiančių verslo subjektų komercinę veiklą. 
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Investuotojų Forumas kreipiasi su prašymo inicijuoti Aprašo pakeitimus, kuriuos atlikus, juridiniams asmenims, kurie 
objektyviais duomenimis pagrindžia didesnio nei 50 pakvietimų skaičiaus būtinumą, būtų užtikrinta galimybė gauti 
juridinio asmens poreikius atitinkančią patvirtintų pakvietimų kvotą. 
 
Dėl nacionalinės vizos: 
 
Aprašo 70 p. yra numatytas nacionalinės vizos (D) išdavimo pagrindų sąrašas. Esamas sąrašas neužtikrina verslo subjektų, 
kurių komercinėje veikloje dažnas užsieniečių buvimas LR yra neišvengiamas, interesų.  
 
Aprašo 70 p. nėra nustatytas nei vienas nacionalinės vizos (D) išdavimo pagrindas, kuris būtų susijęs su asmens ilgalaikių 
verslo interesų ir/ar atstovaujamo juridinio asmens verslo interesų atstovavimu LR ir šių aplinkybių nulemto poreikiu 
fiziškai būti LR teritorijoje. Aprašo 70.19 p. yra nustatyta, jog daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama užsieniečiui 
kitais atvejais, kai jo atvykimo į LR tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje. Tačiau Aprašo 70.19 p. apibrėžimas 
yra nekonkretus. Nekonkretumas leidžia sprendimą dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo priimančiam asmeniui, remiantis 
vien subjektyviais kriterijais, priimti sprendimą atmesti teisėtą, sąžiningais komerciniais pagrindais paremtą, asmens 
prašymą išduoti nacionalinę vizą (D).  
 
Investuotojų forumas kreipiasi su prašymu inicijuoti Aprašo (inter alia kitų susijusių teisės aktų) pakeitimus, Aprašo 70 p. 
papildant vienu ar keliais papildomais pagrindais, kurie nustatytų, jog nacionalinė viza (D) gali būti išduodama asmenims, 
kurie į LR atvyksta dėl ilgalaikių verslo interesų ir/ar atstovaujamo juridinio asmens verslo interesų užtikrinimo LR 
teritorijoje. 
 

 

 

 

Pagarbiai, 

Vykdomoji direktorė                                                                                                           Rūta Skyrienė 
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