Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir
panaikinimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Nustatytos formos prašymo suteikti prieglobstį duomenys)
Nustatytos formos prašymo suteikti prieglobstį duomenys:
1.
Asmens duomenys:
1.1. Vardas;
1.2. Pavardė;
1.3. Buvusi pavardė;
1.4. Tėvo vardas;
1.5. Lytis;
1.6. Gimimo data;
1.7. Pilietybė;
1.8. Tautybė;
1.9. Etninė priklausomybė, klanas;
1.10. Išpažįstama religija, jos kryptis, atšaka ir pakraipa;
1.11. Ar asmens tapatybė:
1.11.1. nustatyta remiantis asmens pateiktais kelionės arba asmens dokumentais;
1.11.2. nustatyta remiantis asmens pareiškimu arba kitokiais nei kelionės arba asmens dokumentais;
1.12. Šeiminė padėtis;
1.13. Gimtoji kalba;
1.14. Kitos mokamos kalbos;
1.15. Paskutinės gyvenamosios vietos kilmės valstybėje adresas;
1.16. Išsilavinimas;
1.17. Profesija;
1.18. Priklausymas partijai (priklauso/nepriklauso);
1.18.1. Partijos (organizacijos) pilnas oficialus pavadinimas;
1.18.2. Įstojimo į partiją (organizaciją) metai;
1.19. Telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su prieglobsčio prašytoju;
1.20. El. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su prieglobsčio prašytoju;
2. Prašymo suteikti prieglobstį motyvai:
2.1. Išvykimo iš kilmės valstybės data;
2.2. Laisvos formos paaiškinimai apie patirtą persekiojimą arba grėsmę kilmės valstybėje, dėl kurių
kreipėsi su prašymu suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje (kas gresia kilmės valstybėje, dėl kokių
priežasčių kilo ši grėsmė, su tuo susiję asmenys, aktualūs įvykiai, epizodai, jų datos, vietovės ir pan.);
2.3. Ar kada nors kreipėsi užsienio valstybėse dėl prieglobsčio? (taip/ne);
2.3.1. Kokioje valstybėje, kada ir koks sprendimas buvo priimtas:
2.3.1.1. Valstybė;
2.3.1.2. Data;
2.3.1.3. Sprendimas;
2.4. Ar turi (turėjo) kitų valstybių išduotas vizas ar leidimus gyventi? (taip/ne);
2.4.1. Kokių valstybių, koks dokumentas ir kada?:
2.4.1.1. Valstybė;
2.4.1.2. Data;
2.4.1.3. Dokumentas;
3. Atvykimas į Lietuvos Respubliką:
3.1. Atvykimo data;
3.2. Kelionės į Lietuvos Respubliką maršrutas;
4. Šeimos nariai (išskyrus kartu atvykusius):
4.1. Šeimos nario giminystės ryšys;
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4.2. Vardas (-ai);
4.3. Pavardė (-ės);
4.4. Gimimo data ;
5. Kiti duomenys:
5.1. Ar turi pažįstamų, kitų kontaktų Lietuvos Respublikoje? (taip/ne);
5.1.1. Nurodyti pažįstamus ir kitus kontaktus Lietuvos Respublikoje;
5.2. Ar yra sirgęs (-usi) ŽIV ir kitomis užkrečiamomis ligomis? (taip/ne);
5.2.1. Nurodyti ligas kuriomis sirgęs (-usi);
5.3. Ar turi (turėjo) ryšių su kilmės ar kitos valstybės (išskyrus Lietuvos Respublikos) žvalgybos,
saugumo ir (ar) karinėmis tarnybomis (dirba (dirbo) tokioms tarnyboms, teikė joms informaciją, vykdė jų
pavedimus ar kitaip bendradarbiavo)? (taip/ne);
5.3.1. Kada, kokios valstybės ir su kokiomis tarnybomis?;
6. Pažeidžiamumo pirminis įvertinimas:
6.1. Ar prieglobsčio prašytojas gali būti priskirtinas prie pažeidžiamų asmenų? (taip/ne);
6.1.1. Prieglobsčio prašytojas yra nepilnametis;
6.1.2. Prieglobsčio prašytojas yra nelydimas nepilnametis;
6.1.3. Prieglobsčio prašytojas yra asmuo, turintis negalią;
6.1.4. Prieglobsčio prašytojas yra vyresnis negu 75 metų asmuo;
6.1.5. Prieglobsčio prašytojas yra nėščia moteris;
6.1.6. Prieglobsčio prašytojas yra nepilnamečius vaikus auginantis vienišas tėvas (motina);
6.1.7. Prieglobsčio prašytojas galimai yra psichikos sutrikimą turintis asmuo;
6.1.8. Prieglobsčio prašytojas yra asmuo, kuris buvo kankintas, patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį
ar seksualinį smurtą;
6.1.9. Prieglobsčio prašytojas gali būti prekybos žmonėmis auka;
6.1.10. Prieglobsčio prašytojas yra sunkiai sergantis asmuo;
6.1.11. Prieglobsčio prašytojas gali būti pažeidžiamas dėl kitų priežasčių;
6.2. Ar kuris nors iš prieglobsčio prašytojo šeimos narių, kurie atvyko kartu, tačiau nebuvo apklausti, gali
būti priskirtinas prie pažeidžiamų asmenų? (taip/ne);
6.2.1. Prieglobsčio prašytojo šeimos nariai, kurie atvyko kartu, tačiau nebuvo apklausti ir gali būti
priskirtini prie pažeidžiamų asmenų;
7. Bet kokia kita informacija (papildymai, pastabos, prašymai), kurių prieglobsčio prašytojas norėtų
pranešti prašymą suteikti prieglobstį nagrinėsiantiems valstybės tarnautojams;
8. Pirminė apklausą atliekančio valstybės tarnautojo pastabos;
9. Ar su prieglobsčio prašytojų atvyksta šeimos nariai ar kiti priklausomi asmenys? (taip/ne);
9.1. Asmenys, atvykstantys su prieglobsčio prašytoju:
9.1.1. Prašymas pateiktas pilnamečio šeimos nario vardu:
9.1.1.1. Šeimos nario giminystės ryšys;
9.1.1.2. 1 – 8 punktuose nurodyti duomenys;
9.1.2. Prašymas pateiktas nepilnamečio šeimos nario vardu:
9.1.2.1. Šeimos nario giminystės ryšys;
9.1.2.2. 1.1 – 1.18 papunkčiuose nurodyti duomenys;
9.1.3. Prašymas pateiktas pilnamečio priklausomo asmens vardu:
9.1.3.1. Asmens ryšys su prieglobsčio prašytoju;
9.1.3.2. 1 – 8 punktuose nurodyti duomenys;
9.1.4. Prašymas pateiktas nepilnamečio priklausomo asmens vardu:
9.1.4.1. Asmens ryšys su prieglobsčio prašytoju;
9.1.4.2. 1.1 – 1.18 papunkčiuose nurodyti duomenys.

