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2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 320 

„Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 

metų programos ir gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į 

Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimos nariams 

patvirtinimo“. Jame yra išsami šios kategorijos žmonių poreikių analizė, numatytos lėšos 

programai realizuoti, nustatyti prioritetai, aptartos aplinkybės ir išimties atvejai.  

Deja, šiame nutarime nustatyta, kad dokumentai turi būti pateikti ir papildyti iki 

2002 m. gruodžio 31 d. Daugelis politinių kalinių, tremtinių ir jų vaikų iki nustatytos 

datos nespėjo kreiptis į Lietuvos savivaldybes su prašymais suteikti būstą nuomos 

pagrindais ar negavo iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

nustatytos formos pažymėjimo, liudijančio nukentėjusio asmens statusą. 

Įsigaliojus minėtam nutarimui, teisės į butų nuomą ir lengvatas netenka 

reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių vaikai, gimę po to, kai tėvams jau buvo 

panaikinti laisvės suvaržymai. Realiai grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių Lietuvos 

TSR neregistravo ir nedavė jiems darbo, todėl jie buvo priversti gyventi Rusijoje ir 

kitose šalyse. Ankstesni Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai dėl tremtinių ir 

politinių kalinių grįžimo leido šios kategorijos žmonėms nuomotis butus ir gauti 
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vienkartines išmokas, jei jie buvo gimę tremties vietose ir neturėjo nekilnojamojo turto 

Lietuvoje. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas prašo Lietuvos Respublikos 

Vyriausybę papildyti nutarimą „Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių 

sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 metų programos ir gyvenamųjų patalpų suteikimo 

nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir 

tremtiniams bei jų šeimos nariams patvirtinimo“ ir pratęsti dokumentų pateikimo terminą 

butams nuomoti ir paramai gauti iki 2005 m. gruodžio 31 d. bei suteikti galimybę iki šiol 

iš tremties vietų negrįžusiems politiniams kaliniams, tremtiniams bei jų vaikams, 

gimusiems tremties vietose, kreiptis su prašymais suteikti būstą nuomos pagrindais. 
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