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Investuotojų forumo Verslo paslaugų centrų darbo grupės investicinės aplinkos gerinimo 

pasiūlymai 

 

1. Įmonių pavadinimai 
 

Pagal bendrą taisyklę, įmonių pavadinimai Lietuvoje gali būti sudaromi tik laikantis lietuvių bendrinės 

kalbos normų. Taip pat juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti 

suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs 

visuomenėje. Jei pavadinimas neatitinka šių reikalavimų, toks pavadinimas neregistruojamas. Tokios 

taisyklės apsunkina galimybę įmonėms pasirinkti pavadinimą ir suregistruoti, pavyzdžiui, pavadinimą 

anglų kalba, kai įmonė planuoja naudoti pavadinimą santykiuose su užsienio partneriais. 

Siūlytina panaikinti reikalavimą sudaryti įmonių pavadinimus laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų. 

Siūlytina leisti sudaryti įmonių pavadinimą, kuris būtų sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos 

kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių (nepaisant to, kad toks pavadinimas nėra nusistovėjęs 

visuomenėje). 

2017 m. pabaigoje buvo įregistruoti įstatymų projektai dėl įmonių pavadinimų sudarymo liberalizavimo 

(dėl Civilinio kodekso 2.40 str. pakeitimo). Tačiau iki šiol įstatymas nėra priimtas. Reikėtų atnaujinti 

procesą dėl įstatymo priėmimo. 

 

2. Skaitmeninė įmonės buveinė 
 

Yra paruoštas įstatymas (dėl Civilinio kodekso 2.49 str. pakeitimo) dėl galimybės juridinio asmens buveine 

laikyti ne fizinį adresą, o virtualią paskyrą. Reikėtų pagreitinti procesą dėl įstatymo priėmimo. 
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3. Darbuotojų mokymų finansavimas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ 
 

Didelėms įmonėms dėl mažos finansavimo sumos neverta net pradėti domėtis šia priemone, todėl jos net 

nelaikytume skatinamąja priemone užsienio investuotojams ir stambiems paslaugų centrams. Tai 

priemonė, kuri daugiau naudos galėtų duoti mažoms įmonėms, ar startuoliams. Jei paramos suma būtų 

padidinta, tuomet užsienio investuotojų ir stambių paslaugų centrų susidomėjimas šia priemone padidėtų. 

 

4. „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ 
 

Siūlėme trumpinti paraiškų vertinimo terminą nuo 2 mėnesių iki 1 mėnesio. Kaip suprantame, ministerija 

mano, kad esami paraiškos nagrinėjimo terminai yra adekvatūs. Matyt jei negali sutrumpinti termino, 

neturi pakankamai darbuotojų išnagrinėti paraišką greičiau. Kita, svarbesnė, problema – šios priemonės 

biudžetas pasibaigęs ir ministras žadėjo jį didinti. Todėl reikėtų, kad sprendimas padidinti priemonės 

biudžetą būtų priimtas kaip galima greičiau, kad užsienio investuotojai galėtų teikti paraiškas pagal šią 

priemonę. 

 
 

5. Komandiruojamų užsieniečių socialinis draudimas Lietuvoje  
 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (VSDĮ) redakcija. VSDĮ 4 
str. 1 d. buvo papildyta nuostata, numatančia, kad į Lietuvą ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui 
komandiruoti darbuotojai yra draudžiami socialiniu draudimu, t.y. „Asmenys, dirbantys pagal darbo 
sutartis Lietuvos Respublikos teritorijoje (įskaitant asmenis, komandiruotus į Lietuvos Respubliką 
ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui) <...> yra draudžiami socialiniu draudimu Lietuvoje, jeigu 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip“. Iki šių pakeitimų įsigaliojimo, socialinio draudimo 
įmokos už komandiruotus darbuotojus Lietuvoje nebuvo mokamos, jeigu nebuvo sudaryta darbo sutartis 
Lietuvoje.  
Įsigaliojus Socialinio draudimo įstatymo pakeitimams kilo daug neaiškumų, pavyzdžiui:  

(i) dėl įmokų mokėjimo pradžios, t.y. nuo kada atsiranda pareiga mokėti įmokas - nuo 
pirmosios paskyrimo dienos ar po vienerių metų - nuo 366 dienos?;  

(ii) dėl situacijų, kai komandiruotės pasibaigia anksčiau nei planuota, t.y. neviršija 
vienerių metų laikotarpio. Kokia būtų sumokėtų VSD įmokų grąžinimo tvarka, jeigu 
įmokos jau yra sumokėtos?  

(iii) dėl situacijų, kai komandiruotė yra pratęsiama ilgesniam laikotarpiui ir dėl to viršija 
vienerių metų laikotarpį;  
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(iv) dėl situacijų, kai po keletą mėnesių trukusios komandiruotės užsienietis išvyksta iš 
Lietuvos, greitu metu vėl grįžta vykdyti kito projekto ir bendra jo buvimo Lietuvoje 
trukmė viršija vienerių metų laikotarpį?  

Rekomendacija: nustatyti aiškią deklaravimo bei įmokų mokėjimo/susigrąžinimo tvarką. 
 
 

6. Neaiškus teisinis reguliavimas dėl teisės pradėti dirbti Lietuvoje dar negavus ICT leidimo/Blue 
Card  
 

Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – UTPĮ) 58 str. numato atvejus, kai užsienietis 
atleidžiamas nuo pareigos gauti leidimą dirbti. Vienas iš tokių atvejų (58 str. 4 p.) yra kai užsienietis 
kreipiasi dėl Blue Card/ICT leidimo išdavimo. Pagal įstatymo formuluotę galima daryti išvadą, kad 
užsienietis gali pradėti dirbti Lietuvoje tik pateikęs dokumentus dėl Blue Card/ICT išdavimo, tačiau dar 
negavęs Blue Card/ICT.  
Esant priešingai Migracijos departamento pozicijai ir remiantis ICT direktyvos nuostatomis, kyla 
neaiškumas dėl darbo Lietuvoje teisėtumo dar negavus ICT / Blue Card (t.y. nelegalaus darbo rizikos).  
Taip pat nėra aišku, ar užsienietis, kuris kreipėsi dėl ICT / Blue Card išdavimo gali naudotis (ir kokia 
apimtimi) Įstatymo 58 str. 8 p. nuostata ir vykdyti įstatyme nurodytą veiklą dar neturėdamas leidimo, 
pagal kurią „Užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, jeigu atvyksta į Lietuvos Respubliką 
ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui per metus tvarkyti reikalų, susijusių su derybomis dėl sutarties 
sudarymo ir šios sutarties vykdymu, su personalo mokymu ar įrangos įdiegimu“.  
Rekomendacija: tikslinti UTPĮ 58 str. 4 p. ir 8 p. 
 
 

7. Verslo patiriamos laiko sąnaudos, kol užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi 
įforminimo  
 

Užsienietis, gavęs teigiamą sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ir atvykęs į Lietuvą privalo 
susirasti gyvenamąją vietą Lietuvoje, kad galėtų kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo. 
Forminimas dar užtrunka mažiausiai 5 darbo dienas (skubos tvarka), todėl praktikoje užsienietis gali 
pradėti dirbti po mažiausiai 2-3 savaičių nuo atvykimo į Lietuvą.  
Rekomendacija: Siūlome leisti, kad dokumentas dėl gyvenamosios vietos Lietuvoje (savininko sutikimas 
ar nuomos sutartis) galėtų būti pateikiamas atsiimant pagamintą leidimą laikinai gyventi, nes tik tuomet 
ir yra faktiškai deklaruojama užsieniečio gyvenamoji vieta Lietuvos gyventojų registre. 
 

8. Gyvenamosios vietos deklaravimo laikotarpis  
 

Užsienietis, atsiimdamas leidimą laikinai gyventi, privalo deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje visam 
leidimo laikinai gyventi laikotarpiui, o tai reiškia, kad atitinkamam laikotarpiui turi būti pateiktas ir būsto 
savininko sutikimas arba atitinkamai įregistruota nuomos sutartis. Suprantama, kad nuolat keičiantis 
rinkos sąlygomis, nei viena iš šalių nenori sudaryti ilgalaikių nuomos sutarčių (pvz. trims metams), ir taip 
pat savininkai nenori prisiimti papildomų įsipareigojimų, sutikdami leisti užsieniečiui deklaruoti 
gyvenamąją vietą laikotarpiu po nuomos sutarties termino pabaigos.  
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Tuo tarpu ES piliečiams leidžiama deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje ir pateikti dokumentą dėl 
gyvenamosios vietos ne visam numatomam buvimo Lietuvoje laikotarpiui.  
Rekomendacija: numatyti, kad dokumentai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo (savininko sutikimas ar 
nuomos sutartis) turi galioti bent pirmuosius metus, t.y. taikyti analogiją ES piliečių atveju. 
 

9. Netinkama praktika dėl profesinės kvalifikacijos ir pareigų atitikimo vertinimo  
 

Migracijos departamentas vertina, ar užsieniečio turima profesinė kvalifikacija atitinka jo pareigas 
įmonėje, kurioje jis bus įdarbintas, t.y. ar užsieniečio diplomas atitinka darbuotojo pareigas įmonėje. 
Pavyzdžiui, Migracijos departamento specialistų vertinimu IT skyriaus vadovo informatikos bakalauro 
diplomas gali būti laikomas netinkamu siekiant užimti vadovaujančio pobūdžio pareigas, neatsižvelgiant į 
darbuotojo turimą vadovavimo patirtį ir kitas aplinkybes.  
Mūsų manymu, teisė vertinti ar užsienietis yra tinkamas numatomam darbui yra darbdavio prerogatyva, 
tuo tarpu Migracijos departamentas turėtų įvertinti, ar darbuotojas atitinka objektyvius įstatyme 
numatytus reikalavimus, t.y. ar turi aukštąjį išsilavinimą, atlyginimo dydį, darbo patirties trukmę ir t.t. 
 

10. Numatyti patvirtintų įmonių sąrašą, kai kreipiamasi dėl ICT / Blue Card  
 

2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo UTPĮ pakeitimai numatantys papildomus reikalavimus darbdaviams (Blue 
Card) ir priimančiosioms įmonėms (ICT). Tai reiškia, kad nagrinėjant kiekvieną prašymą išduoti Blue Card 
/ ICT leidimą šie duomenys turi būti patikrinti iš naujo ir turi būti įtraukti į užsieniečio bylą.  
Rekomendacija: Šių pasikartojančių veiksmų galima išvengti sudarant patvirtintų įmonių (“Baltųjų 
įmonių”) sąrašą, į kurį įtrauktos įmonės nebūtų tikrinamos kiekvieną kartą. Panašus patvirtintų įmonių 
sąrašas numatytas 2017 m. sausio 3 d. įsigaliojusiame Vizų tvarkos apraše (III skirsnis).  
 

11. Analogijos taikymas dėl neteistumo pažymų teikimo kreipiantis dėl ICT  
 

2018 m. rugsėjo 27 d. priimti tvarkos aprašo pakeitimai, kurie leidžia kreipiantis dėl Blue Card pateikti 
patvirtinimą, kad užsienietis nėra teistas (taikoma ir šeimos nariams).  
Rekomendacija: šios nuostatos taikymą siūlome išplėsti ir kreipiantis dėl ICT leidimo.  
 

12. Tinkamos informavimo / duomenų valdymo sistemos  
 

Kai yra vėluojama priimti sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, darbdavys/užsienietis nėra 
informuojami, kad prašymo nagrinėjimo terminas yra pratęstas (anksčiau tokia informacija būdavo 
siunčiama nurodytais kontaktais).  
Rekomendacija: apie pratęstus nagrinėjimo terminus informuoti individualiai arba pateikti nuasmenintą 
informaciją Migracijos departamento puslapyje.  
 

13. Konsultavimo el. paštu terminai  
 

Praktikoje tenka ilgai laukti Migracijos departamento atsakymų į paklausimus el. paštu.  
Rekomendacija: siūlome atsižvelgti į kitose Lietuvos institucijose įtvirtintas gerąsias praktikas ir įtvirtinti 
trumpesnius konsultacijų el. paštu pateikimo terminus. Pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų tarnyba yra 
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nusistačiusi 3-5 darbo dienų terminą, o jei atsakymui parengti šis terminas nėra pakankamas, terminas 
pratęsiamas ir apie tai informuojama.  
 

14. Užsieniečiai, neturintys aukštojo universitetinio išsilavinimo, negali kreiptis dėl ICT leidimo 
Lietuvoje  
 

UTPĮ numato reikalavimą aukštai profesinei kvalifikacijai, todėl užsieniečiai, neturintys aukštojo 
universitetinio išsilavinimo, negali kreiptis dėl ICT leidimo Lietuvoje (kai atvyksta kaip vadovai arba 
specialistai, 442 str. 1 d. 1-2 p.);  
Rekomendacija: Sudaryti galimybę profesinę patirtį prilyginti aukštojo mokslo kvalifikacijai, kaip numato 
Profesinės patirties 
 

15. Numatyti patvirtintų įmonių sąrašą, kai kreipiamasi dėl ICT / Blue Card  
 

2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo UTPĮ pakeitimai numatantys papildomus reikalavimus darbdaviams (Blue 

Card) ir priimančiosioms įmonėms (ICT). Tai reiškia, kad nagrinėjant kiekvieną prašymą išduoti Blue Card 

/ ICT leidimą šie duomenys turi būti patikrinti iš naujo ir turi būti įtraukti į užsieniečio bylą.  

Rekomendacija: Šių pasikartojančių veiksmų galima išvengti sudarant patvirtintų įmonių (“Baltųjų 

įmonių”) sąrašą, į kurį įtrauktos įmonės nebūtų tikrinamos kiekvieną kartą. Panašus patvirtintų įmonių 

sąrašas numatytas 2017 m. sausio 3 d. įsigaliojusiame Vizų tvarkos apraše (III skirsnis). 

 

 
 

 
 
Pagarbiai 
 
 
Vykdomoji direktorė                                                               Rūta Skyrienė 
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