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Migracijos Departamento prie Lietuvos      2016 m. kovo 29 d. 

Respublikos Vidaus reikalų ministerijos  

Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjai, 

atliekančiai direktoriaus funkcijas 

p. Evelinai Gudzinskaitei 

 

Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje  

Atsižvelgiant į Migracijos Departamento prie LR VRM ir Investor‘s Forum 

bendradarbiavimą, maloniai prašome atsižvelgti į žemiau nurodytas aplinkybes 

išduodant leidimą laikinai gyventi Lietuvoje Rusijos Federacijos pilietei p. Natalijai 

Koniajevai (Natalia Konyaeva), gimusiai 1970-12-25, paso Nr. 75 2712435.  

p. Natalija Koniajeva dirba Personalo vadove Rusijos Federacijoje registruotoje įmonėje 

Philip Morris Sales and Marketing Ltd. Philip Morris International įmonių grupės 

tarptautinių paskyrimų praktikos pagrindu p. Natalija Koniajeva, kaip aukštos 

kvalifikacijos specialistė, savo darbdavio yra atsiųsta dirbti į Philip Morris International 

įmonių grupei priklausančią Lietuvos įmonę UAB Philip Morris Baltic (adresas Jogailos 

g. 4, LT-01116 Vilnius, įmonės kodas 300570640). Šioje bendrovėje p. Natalija 

Koniajeva nuo 2016-03-01 iki 2017-02-28 eis Žmogiškųjų išteklių vadovės Baltijos 

šalims pareigas.  

p. Natalija Koniajeva į Lietuvą atvyko 2016-03-01 su galiojančia Šengeno viza ir 

nedelsiant kreipėsi į Migracijos valdybą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo 44 str. 1 d. 2 

p. numatytu pagrindu skubos tvarka (per 2 mėnesius). Migracijos valdyboje, kur 2016-

03-10 buvo pateikti visi leidimui laikinai gyventi Lietuvoje išduoti reikalingi dokumentai 

bei informacija, buvo nurodyta, kad dokumentai bus nagrinėjami Migracijos valdyboje ir 

kad apie tolesnę sprendimo priėmimo eigą informuos konkretus Migracijos valdybos 

specialistas, kurio pavardę galima sužinoti pasiskambinus į minėtą įstaigą. Taip pat 

Migracijos valdyboje p. Natalijos Koniajevos prašymą ir dokumentus priėmusi 
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specialistė užsiminė, jog prašymas priimti sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi 

Lietuvoje išdavimo skubos tvarka savaime negarantuoja, kad sprendimas iš tiesų bus 

priimtas per 2 mėnesius, būtent dėl tos priežasties buvo siūlyta bendrauti tiesiogiai su 

prašymą nagrinėjančiu specialistu ir domėtis nagrinėjimo eiga.  

p. Natalijos Koniajevos atveju sprendimo priėmimas skubos tvarka ypač aktualus, 

kadangi prašymo pateikimo dieną likęs laikotarpis, kurį ji turi teisę be apribojimų laisvai 

judėti Šengeno teritorijoje, buvo 60 dienų. Tuo atveju, jeigu dėl kažkokių priežasčių 

sprendimas nebūtų priimtas per 2 mėnesius, p. Natalija Koniajeva būtų priversta 

papildomai kreiptis dėl nacionalinės vizos išdavimo, o šis procesas pagal galiojančius 

teisės aktus gali užtrukti nuo 15 iki 60 dienų. Dėl to tam, kad p. Natalijos Koniajevos 

buvimas Lietuvos Respublikoje būtų teisėtas nepertraukiamai visą jos buvimo laiką, 

labai svarbu iš anksto žinoti bet kokias kliūtis sprendimui išduoti leidimą laikinai gyventi 

Lietuvoje skubos tvarka priėmimui, pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, jei 

tokia būtų reikalinga arba laiku kreiptis dėl nacionalinės vizos išdavimo.  

Tačiau Migracijos departamento atstovai telefonu informavo, kad pagal galiojančią 

vidaus tvarką duomenys apie konkretų darbuotoją, nagrinėjantį prašymą ir dokumentus, 

nėra teikiami ir nėra jokios galimybės gauti informacijos apie prašymo nagrinėjimo eigą, 

taip pat tai, ar sprendimas bus priimtas skubos tvarka, kaip prašoma. Manome, kad toks 

valstybės institucijų atsisakymas suteikti informaciją apie asmens pateikto prašymo 

nagrinėjimą ir jo eigą nėra suderinamas su teisinės valstybės principu ir gero 

administravimo praktika.  

Philip Morris yra tarptautinis investuotojas Lietuvoje, patenkantis į didžiausių šalies 

investuotojų dešimtuką, o šios įmonių grupės darbuotojai yra nuolat siunčiami laikinai 

dirbti į kitas susijusias įmones visame pasaulyje, taip dalinantis savo sukauptomis 

žiniomis bei patirtimi. Philip Morris įmonių reikšminga praktika darbuotojų mobilumo 

srityje lemia jų lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti prie skirtingų valstybių taikomų taisyklių 

tiek migracijos, tiek kitose srityse. Kaip ir darbuotojų paskyrimo atvejais kitose 

valstybėse, taip ir šiuo konkrečiu atveju tiek siunčiančioji, tiek priimančioji įmonė yra 

suinteresuotos, kad darbuotojui atvykus dirbti į užsienio valstybę būtų tiksliai įvykdyti visi 

užsieniečiams keliami reikalavimai bei atliktos visos reikalingos procedūros ir tam yra 

dedamos visos tiek pačios p. Natalijos Koniajevos, tiek UAB Philip Morris Baltic 

pastangos.  

Mūsų nuomone, aukščiau aprašyta praktika, t.y. atsisakymas suteikti informaciją 

užsieniečiams apie jų pateiktų dokumentų nagrinėjimą, silpnina pasitikėjimą Lietuvos 

Respublikos valstybės institucijomis ir neskatina bendradarbiauti.   
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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.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, maloniai prašome sudaryti sąlygas p. Natalijai 

Koniajevai ir (ar) jos atstovams gauti informaciją apie jos prašymo dėl leidimo laikinai 

gyventi Lietuvoje nagrinėjimo eigą bei užtikrinti, kad sprendimas dėl minėto leidimo p. 

Natalijai Koniajevai būtų priimtas skubos tvarka arba būtų laiku suteikta informacija apie 

iškilusias kliūtis sprendimą priimti prašomu terminu.  

 

Pagarbiai,  

 

 

Rūta Skyrienė 

Vykdomoji direktorė 
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