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Dėl migracijos procesų tobulinimo 

Gyventojų užimtumo ir nedarbo lygio rodiklių statistika neramina. Bedarbių skaičius Lietuvoje stabiliai 

nemažėja, laisvų darbo vietų registruojama vis daugiau. Užimtumo tarnybos duomenimis, per liepos mėnesį 

iš viso buvo registruota 61 tūkst. laisvų darbo vietų, o rugpjūtį laisvų darbo vietų skaičius   beveik pasiekė  

65 tūkst. ir tai didžiausias laisvų darbo vietų skaičius nuo 2008 m. Realus laisvų darbo vietų skaičius yra dar 

didesnis nei užregistruotas Užimtumo tarnyboje, nes ne visos laisvos darbo vietos yra registruojamos 

Užimtumo tarnyboje, o darbuotojų paiešką vykdo  per kitus paieškos šaltinius. SODRA duomenimis 

apdraustųjų asmenų skaičius jau viršija 1,4 mln žmonių ir tai yra daugiau įdarbintų bei savarankiškai 

dirbančių žmonių nei iki pandemijos. 

Verslas susiduria su dideliais iššūkiais ieškant tinkamų kvalifikuotų ir norinčių bei galinčių dirbti 

nekvalifikuotų darbuotojų Lietuvos darbo rinkoje. Apklausus net ne visus asociacijų narius, matome, kad 

darbuotojų stygius atsilieps įmonių rezultatams, o tuo pačiu ir visai ekonomikai, biudžeto įplaukoms. Jau 

dabar yra atsisakoma dalies užsakymų gaminti, stambdomos dalis gamybos linijų nes nėra kam prie jų dirbti. 

Nedidelis pavyzdys: apklausus tik dešimt įmonių, jos nurodė, kad trūksta virš 500 darbuotojų (kas yra apie 

11% nuo dirbančių dalis). Įvertinus konkrečius šių įmonių mokamų vidutinių darbo užmokesčių dydžius ir 

įvertinus , kad trūkstamų darbuotojų skaičius Lietuvoje minimum yra 60.000 darbuotojų, gauname, kad dėl 

darbuotojų stygiaus kas mėnesį Lietuvos biudžetas ir Sodra negauna beveik 24,5 milijonų Eurų, o per metus 

–virš 294 milijonų eurų.  

Manome, kad siekiant spręsti darbuotojų trūkumo problemas ir iššūkius, susijusius su demografine Lietuvos 

situacija, turime peržiūrėti Lietuvos migracijos politiką ir procesus. Manome, kad asmenų perkvalifikavimas, 

mokymai bedarbiams ir panašios priemonės greitų rezultatų neduos, todėl sprendimai dėl paprastesnio 

darbuotojų atvežimo iš užsienio galėtų būti tas greitas ir efektyvus žingsnis.  

Be abejo, būtina peržiūrėti ir darbo santykius, užimtumo klausimus reguliuojančius teisės aktus.  



Pateikiame keletą įžvalgų dėl migracijos procesų tobulinimo:  

  

1. Panaikinti šiuo metu galiojančią taisyklę, kad Užimtumo tarnybos sprendimo dėl užsieniečio darbo 

atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nereikia tik jei užsienietis kreipėsi dėl 

leidimo laikinai gyventi nepraėjus 2 metams nuo studijų ar mokymosi pagal profesinio mokymo 

programą baigimo. Manytina, kad šis 2 metų ribojimas yra nepagrįstas ir visi Lietuvos Respublikoje 

studijas ar mokymąsi užbaigę užsieniečiai turi turėti teisę bei galimybę įsidarbinti be papildomų 

sprendimų iš Užimtumo tarnybos gavimo nepriklausomai nuo to, kiek laiko praėjo nuo studijų ar 

mokymosi baigimo. Aptariamas ribojimas siunčia dviprasmišką žinią apie pačios valstybės požiūri į 

Lietuvos Respublikoje įgytą išsilavinimą.  

 

2. Pasinaudoti Tarybos Direktyvos 2009/50/EB 5 str. 5 d. numatyta galimybe ir sumažinti tam tikrų 

profesijų atstovams (pvz. IT srities specialistams, kitoms trūkstamoms profesijoms) minimalaus 

mokamo bazinio darbo užmokesčio dydį iki 1,2 bruto vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje norint 

kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo aukštos kvalifikacijos darbuotojui („Mėlynoji kortelė“). 

Toks pakeitimas suteiktų galimybes verslo organizacijoms lankstesnėmis sąlygomis (pvz. susitariant 

dėl kiek mažesnio bazinio darbo užmokesčio bei specialistui pagal susitarimą mokant premijas 

priklausomai nuo pasiektų darbo rezultatų) atsivežti trūkstamų darbuotojų. Remiantis Europos 

Komisijos interneto puslapyje pasiekiama informacija, minimalaus darbo užmokesčio išimtys yra 

numatytos Estijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir keliose kitose ES valstybėse narėse. 

  

3. Sudaryti galimybę stebėti prašymo dėl migracinių leidimų išdavimo nagrinėjimo progresą / būseną, 

kad tiek darbdavys, tiek ir užsienietis galėtų tiksliau prognozuoti savo veiksmus (pvz., kada bus 

galima pradėti dirbti; ar reikės kreiptis dėl nacionalinės vizos išdavimo, jei prašymo nagrinėjimas 

matomai užtrunka ir bevizio režimo laikotarpis baigiasi; ir pan.). 

 

4. Sudaryti išskirtines sąlygas IT srities specialistams atvykti ir dirbti Lietuvos Respublikoje (t. y. 

nereikalauti šių specialistų kvalifikacijos dokumentų, jei šie specialistai turi bent 1 metų profesinę 

patirtį IT srityje; nereikalauti iš šių specialistų leidimų dirbti ar sprendimų dėl atitikties darbo rinkos 

poreikiams iš Užimtumo tarnybos ir pan.). 

Komentaras kontekstui: Šiuo metu nemažai IT profesijų yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą, 

kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija. Taigi, problemos nėra, jei IT specialistas turi aukštojo 

mokslo diplomą ar bent 5 metų profesinę patirtį (kuri atskirai turi būti pripažinta LRV nustatyta 

tvarka) ir jam mokamas bent 1,5 VDU darbo užmokestis, tuomet jis gali kreiptis tiesiogiai dėl leidimo 

laikinai gyventi išdavimo. 

  

Problemos kyla, kai užsienietis neturi aukštojo mokslo diplomo (kas IT sektoriuje, dažnai būna 

problema) arba 5 metų profesinės patirties arba darbdavys nemokės 1,5 VDU darbo užmokesčio, 

tuomet šiems užsieniečiams pirmiausiai reikės kreiptis dėl leidimo dirbti / sprendimo į Užimtumo 

tarnybą, o tik jau gavus šiuos leidimus / sprendimus galima kreiptis dėl nacionalinės vizos ar leidimo 

laikinai gyventi išdavimo. Tokiais atvejais procedūra būna ne itin operatyvi. 

  



6. Atsisakyti reikalavimo aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kuriems bus mokama tarp 1,5 ir 3 VDU 

ir kurių profesijos nepatenka į trūkstamų profesijų sąrašą, gauti atitinkamus sprendimus dėl 

atitikties darbo rinkos poreikiams iš Užimtumo tarnybos. 

  

Komentaras kontekstui: Šiuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojai (t. y. turintys aukštojo mokslo 

diplomą ar bent 5 metų profesinę patirtį ir kuriems bus mokamas ne mažesnis kaip 1,5 VDU darbo 

užmokestis), kurie kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi (ES Mėlynosios kortelės) išdavimo, privalo 

gauti sprendimą iš Užimtumo tarnybos dėl jų aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo 

atitikties LR darbo rinkos poreikius. Šio sprendimo nereikia tik jei: (a) užsieniečiui bus mokamas 

daugiau negu 3 VDU darbo užmokestis, (b) jei užsieniečio profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų 

sąrašą, (c) kai kreipiamasi dėl leidimo laikinai gyventi (ES Mėlynosios kortelės) atnaujinimo / 

pratęsimo. 

 

7. Sudaryti galimybę užsieniečiams teikti prašymus dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo nuotoliniu 

būdu, arba bent jau Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose (bent 

jau tose valstybėse, kurių piliečiams netaikomas bevizis režimas, pvz., Baltarusija, Rusija, Indija ir 

t. t.);  

  

Komentaras kontekstui: Nuo 2019-09-01 visi užsieniečiai privalo prašymus dėl leidimų laikinai 

gyventi išdavimo teikti Migracijos departamentui Lietuvoje (t. y. šių prašymų nebepriima LR 

konsulinės įstaigos), išskyrus šiuos užsieniečius: (a) turinčius teisę atkurti LR pilietybę, (b) kurie yra 

lietuvių kilmės asmenys, (c) perkeliamus įmonės viduje. Taigi, toks reguliavimas apsunkina 

kreipimąsi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, ypatingai tų valstybių piliečiams, kuriems 

netaikomas bevizis režimas, nes jie iš pradžių privalo gauti (Šengeno) vizą, kad galėtų teisėtai atvykti 

į Lietuvą ir pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo. 

  

8. Sudaryti galimybę visų reikalingų specialistų (ypatingai IT sektoriaus) šeimos nariams atvykti 

lankstesnėmis sąlygomis (pvz., netaikant 2 metų užsieniečio gyvenimo Lietuvoje laikotarpio 

reikalavimo arba šį reikalavimą sumažinti). 

  

Komentaras kontekstui: Šiuo metu bendras principas yra toks, kad šeimos nariai gali kreiptis dėl 

leidimo gyventi išdavimo, jei užsienietis, kurio šeimos nariai atvyksta šeimos susijungimo tikslu, yra 

pragyvenęs Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus, turi ne mažiau kaip vienerius metus 

galiojantį leidimą laikinai gyventi ir turi pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos 

Respublikoje. Žinoma, egzistuoja tam tikros išimtys, kai užsieniečių šeimos nariai gali atvažiuoti iš 

karto (pvz., ES Mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai, įmonės viduje perkeliamų užsieniečių 

šeimos nariai ir pan.). 

 

9. Užtikrinti efektyvų migracijos sistemos veikimą ir aptarnavimo standartą, informacijos atnaujinimą, 

grįžtamąjį ryšį. Užsienietis turėtų turėti galimybė susitvarkyti dokumentus internetu ir su 

minimaliais apsilankymais Migracijos departamente, gauti informaciją kuo daugiau kalbų. Leidimo 

gyventi ir dirbti Lietuvoje procesas turėtų būti greitas, lengvai suprantamas ir nuspėjamas.  

 



10. Mokestinė aplinka taip pat turėtų būti pritaikyta siekiant pritraukti užsienio talentus, todėl 

Gyventojų pajamų mokestis virš Sodros lubų turėtų būti mažinamas, siekiant išlaikyti aukštą 

pridėtinę vertę kuriančius ir darbo santykių pagrindu dirbančius profesionalus.  

 

11. Užtikrinti kokybišką integracijos procesą užsieniečiams Lietuvoje: teikti viešąsias paslaugas ir anglų 

kalba, sudaryti vaikų ugdymo galimybes užsienio kalbomis, sukurti veiksmingą integracijos 

programą. 

 

12. Sudaryti galimybes nedirbantiems užsieniečiams (šeimos nariams) patiems susimokėti PSD įmokas 

ir tokiu būdu apsidrausti sveikatos draudimu Lietuvoje. Privataus draudimo alternatyvos 

nepadengia visų atvejų, todėl nėra pilnavertė alternatyva.  

 

13. Palengvinti ypatingai aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų iš trečiųjų šalių komandiruočių 

reglamentavimą. 

 

14. Panaikinti draudimą Lietuvos laikinojo įdarbinimo įmonėms darbinti trečių šalių darbuotojus, nes 

tai leidžiama kitų ES šalių įmonėms. Šiuo metu trečiųjų šalių darbuotojai darbinami dauguma 

Lenkijoje ir siunčiami dirbti į Lietuvą. Tokiu būdu su darbo santykiais susijusius mokesčius moka ne 

Lietuvoje, neprižiūrima ar nedempinguojamas darbo užmokestis Lietuvoje, nėra jokios  kontrolės ir 

priežiūros.  

 

15. Sukurti finansines paskatas aukštos kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių, padengiat 

realokavimosi į Lietuvą išlaidas arba jų dalį.  

 

 

16. Trūkstamų profesijų sąrašas. 

 

a. Į profesijas, nurodytas sąraše, yra žiūrima per daug biurokratiškai ir preciziškai. Valstybinės 

institucijos, vertindamos kvalifikacinius dokumentus, reikalauja, kad kvalifikacijos 

dokumentuose įrašyta informacija tiksliai atitiktų darbo poziciją (pavyzdžiui, jeigu diplome 

nurodyta „suvirintojas elektra ir dujomis“, o pozicija - „suvirintojas elektra“, toks 

neatitikimas gali būti priežastis neišduoti vizos). Dažnu atveju pramonės įmonėse net ir 

panaši kvalifikacija darbdaviui gali būti visiškai tinkanti, tačiau susiduriama su 

biurokratiniais apribojimais. 

b. Trūkstamų profesijų atveju norint gauti vizą ir įmonei nesant Patvirtintų įmonių sąraše, 

prašoma ir kvalifikacinių dokumentų, ir praktinės patirties įrodymo. Problema – užsienio 

darbuotojai dažniau turi reikiamos praktinės patirties ir gali pateikti tai patvirtinančius 

dokumentus, o kvalifikacijos dokumentus (diplomai) turi ne visuomet. Tokiu atveju 

tinkančio užsieniečio įdarbinti negalima. Siūlome, kad visais atvejais būtų prašoma arba 

praktinės patirties arba kvalifikacijos patvirtinimo. 

 



17. Dokumentų legalizavimas. 

Asmuo priklausantis profesijoms, kurių trūksta Lietuvoje, norėdamas gauti vizą be kitų dokumentų 

turi turėti darbo sutartį bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (diplomas ar kitas dokumentas, 

kuris patvirtina kvalifikaciją). Be to, Vizų tarnyba (ar ambasada) turi teisę pareikalauti, kad 

kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai būtų patvirtinti pažyma (Apostille) arba legalizuoti.  

Komentaras kontekstui: Problema: „turi teisę pareikalauti“, kad kvalifikaciją patvirtinantys 

dokumentai būtų patvirtinti pažyma (Apostille) ambasadose yra tapusi prievole. Dažnas atvejis, kai 

nėra kam daryti to patvirtinimo pažyma (Apostille) – tos įstaigos jau nėra ir pan. Siūlome aiškiai 

įtvirtinti atvejus, kada patvirtinimo pažyma (Apostille) yra privaloma, kad neliktų perteklinių 

reikalavimų visais atvejais. 

18. Nėra galimybės atsivežti, apmokyti ir įdarbinti darbuotojų, kai įmonė nėra Patvirtintų įmonių 

sąraše. 

Komentaras kontekstui: Problema: Užsienietis gali įgyti išsilavinimą Lietuvoje – leidimas laikinai 

gyventi Lietuvoje išduodamas mokymosi pagrindu. Tačiau, jeigu užsienietis įgis išsilavinimą 

Lietuvoje, bet neturės stažo, jis negalės būti įdarbintas (jei įmonė nėra Patvirtintų įmonių sąraše). 

Kadangi leidimui laikinai gyventi Lietuvoje ar nacionalinei vizai gauti tokiu atveju būtų reikalaujama 

užsieniečiui pateikti ir kvalifikaciją, ir stažą pagrindžiančius dokumentus. (Įmonei esant Patvirtintų 

įmonių sąraše, įdarbinant užsienietį, gali įrodyti tik vieną aplinkybių – kvalifikaciją arba stažą). 

Siūlome, kad visais atvejais būtų prašoma arba praktinės patirties arba kvalifikacijos patvirtinimo. 

Tokiu atveju susidarys galimybė ir trišalėms darbuotojo, darbdavio ir švietimo įstaigos sutartims. 

19. Ilgi vizų išdavimo terminai. 

Vizos gavimo procesas trunka labai ilgi, ypatingai, kai reikia vizas gauti Vidurinės Azijos piliečiams 

(Tadžikistanas, Uzbekistanas, Kazachstanas, Kirgizija). Šiai dienai nėra jokios galimybės 

užsiregistruoti į konsulatą prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimui. 

Komentaras kontekstui: Siūlome peržiūrėti konsulines paslaugas teikiančių darbuotojų skaičiaus ir 

poreikio atitikimą ambasadose. Sudaryti galimybę darbuotojams iš Patvirtintų įmonių sąrašo vizų 

centruose gauti prioritetinį aptarnavimą ir per trumpesnį terminą. 

Alternatyva: (TTLA siūlo supaprastinti taikomas procedūras ir sudaryti „žaliąjį koridorių“ asmenų 

siekiančių įsidarbinti Lietuvos įmonėse atvykimui. Pavyzdžiui – nustatyti reguliavimą taip, kad 

dokumentų dėl nacionalinės vizos gavimo procedūras galėtų atlikti Baltarusijos piliečio įgaliotas 

Lietuvoje veikiantis juridinis asmuo. Atlikus visas reikiamas procedūras, asmeniui, atvykstančiam iš 

Baltarusijos būtų suteikiamas „žaliasis koridorius“ atvykti į Lietuvos įmonę, kur per 48 val. jis būtų 

įpareigotas nuvykti į Migracijos departamentą atlikti likusias procedūras.) 

Pavyzdžiai: Šiuo metu mėsos perdirbimo sektoriaus įmonės yra atsirinkusios kvalifikuotus mėsos 

sektoriuje dirbančius ar dirbusius 16 asmenų. 4 Tadžikistano piliečiai jau visas mėnuo negali 

užsiregistruoti į konsulatą Almatoje. 2 Kirgizijos piliečių situacija labai panaši. Dar 10 žmonių iš 

Tadžikistano lygiai taip pat negali užsiregistruoti vizitui dėl prašymo pateikimo nacionalinei vizai 

gauti.  

Situacija Ukrainoje: du kvalifikuoti mėsos išpjaustytojai jau trys savaitės negauna iš vizų centro jokio 

atsakymo apie tai bus, ar nebus jiems išduotos nacionalinės vizos. 



Situacija Baltarusijoje: šiuo metu eilė atlikti visus reikiamus konsulinius veiksmus yra užpildyta kelias 

savaites į priekį; taip pat pasirodė informacija apie neoficialiai parduodamas vietas susidariusioje 

eilėje. 

20. Įdarbinto užsieniečio darbo funkcijos keitimas. 

Problema: įdarbintas užsienietis gali dirbti tik pagal tą funkciją, pagal kurią yra įdarbintas, net 

papildomai negali dirbti kitos funkcijos darbo (būtų traktuojama kaip nelegalus darbas). 

Komentaras kontekstui: Būtų aktualu supaprastinti teisės aktus, reglamentuojančius įdarbinto 

užsieniečio darbo funkcijos keitimą pas tą patį darbdavį. Siūlome, kad išdirbus 6 mėn. (tokį laikotarpį 

darbdavys įsipareigoja įdarbinti užsienietį tarpininkavimo rašte ir/ar prašyme Užimtumo tarnybai), 

darbuotojui, kuris turi tinkamų įgūdžių ir/ar išsilavinimą, būtų galima sugretinant pareigas ar pagal 

papildomą susitarimą skirti ir kitokį darbą, nepanaikinant teisės dirbti pagal pirminį leidimą. Tokiai 

papildomai funkcijai galėtų pakakti vieno iš dokumentų patvirtinančių kvalifikaciją (išsilavinimo arba 

patirties) ir ne ilgesnio nei 1 mėn. nagrinėjimo termino. 

21. LDU pranešimai.  

Problemos: 

• Administravimo našta veiklai, kuri neturi pridėtinės vertės įmonių/bendrovių veiklai. 

Įmonių/bendrovių darbuotojams reikia teikti informaciją užsienio įmonių darbuotojams, 

kodėl ir kaip tinkamai pateikti LDU pranešimui reikalingus duomenis (Užimtumo tarnyba ar 

Valstybinė darbo inspekcija nekonsultuoja užsienio kalbomis); surinktus duomenis 

įmonių/bendrovių darbuotojai turi suvesti į EDAS, o pasikeitus duomenims – juos 

patikslinti. Aprašo reikalavimų vykdymui įmonėms/bendrovėms yra reikalingi papildomi 

žmogiškųjų išteklių resursai (ypatingai, kai didelėse bendrovėse užsieniečių skaičius gali 

siekti šimtus ar net tūkstantį ir daugiau užsieniečių darbuotojų). 

• Įdarbinamų/komandiruotų užsieniečių jautrių duomenų tvarkymas ir pateikiamos 

informacijos teisingumas. Įmonių/bendrovių darbuotojai turi surinkti didelės apimties 

jautrius duomenis apie komandiruojamus užsienio įmonių darbuotojus (atlyginimas, 

asmens kodas, pilietybė ir kita) bei juos pateikti per EDAS. Dalis užsienio įmonių nepateikia 

visų savo komandiruojamų darbuotojų duomenų, reikalingų tinkamam LDU pranešimo 

užpildymui (dažnai motyvuodami, kad tai yra konfidenciali informacija ar komercinė 

paslaptis). Lietuvos įmonės/bendrovės neturi pakankamų svertų šiai informacijai gauti, 

ypatingai, kai yra kalbama apie retus, specifinės srities specialistus, nuo kurių atvykimo gali 

priklausyti, ar įmonė/bendrovė turės stabdyti veiklą/gamybą. Administracinė atsakomybė 

už LDU pranešimo nepateikimą per EDAS yra numatyta Lietuvos įmonei/bendrovei, kuri 

priima komandiruotus darbuotojus, neatsižvelgiant, kad įmonė/bendrovė galimai dėjo 

visas įmanomas pastangas tokių duomenų surinkimui iš užsienio įmonių. 

Siūlome valstybės institucijoms užtikrinti konsultavimą aktualiomis užsienio kalbomis (anglų ir rusų k.); taip 

pat siūlome peržiūrėti prašomą teikti informacijos kiekį ir jį optimizuoti paliekant tik tai, kas būtina; siūlome 

įvertinti, ar reikalinga teikti informaciją apie komandiruotus darbuotojus iš ES šalių. 

22. Leidimo dirbti originalaus dokumento siuntimas Lietuvos konsuliniams centrams.  



Problema: toks reikalavimas apsunkina verslo subjektus ir prailgina procedūras. Galėtų būti 

sudarytos techninės galimybės Lietuvos konsuliniams centrams pasitikrinti informaciją apie leidimo 

dirbti išdavimo faktą be reikalavimo pateikti originalų fizinį dokumentą. Pažymėtina, kad tokia 

informacija yra tvarkoma Lietuvos Respublikos užsieniečių registre bei elektroninių migracijos 

paslaugų informacinėje sistemoje MIGRIS, todėl reikalavimo teikti dokumentų originalą 

atsisakymas palengvintų įmonių patiriamą administracinę bei finansinius siuntimo bei laiko 

sąnaudų kaštus. 

23. Svarstyti galimybes lanksčiau ir operatyviau koreguoti kvotas trūkstamų profesijų darbuotojams 
pagal verslo poreikius. 
 

24. Siūlome naikinti mėnesio laikotarpį, kurį reikia išlaukti po darbo vietos skelbimo galiojimo 
pabaigos, norint įdarbinti užsienietį iš trečiosios šalies. 

25. Išplėsti ūkio subjektų skaičių, kurie galėtų patekti į Patvirtintų įmonių sąrašą ir naudotis 
palengvintomis migracijos taisyklėmis. Esant visuotiniam darbuotojų trūkumui nėra pagrįsti trijų 
gyvavimo metų bei patirties įdarbinant darbuotojus turėjimo reikalavimai. 

26. Išplėsti šalių, kurių piliečiams taikomos lengvesnės migracijos taisyklės, sąrašą. Tokios valstybės, 
visų pirma, galėtų būti rytinės ir pietinės Lietuvos kaimynės, kurių piliečiai yra kultūriškai artimesni, 
motyvuoti dirbti ir jų atvykimo mastai į Lietuvą jau dabar yra didesni. 

27. Netaikyti reikalavimo registruoti gyvenamąją vietą sezoniniams darbuotojams 

28. Transporto sektoriaus problemos: 

a. Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos reikalavimas yra pateikti vienerių metų 

trukmės darbo stažą įrodančius dokumentus, kai tuo tarpu vairuotojais įdarbinamiems 

Lietuvos piliečiams minimalaus stažo reikalavimo nėra. Siūlome atsisakyti tokio 

reikalavimo, į pirmus reisus vairuotojus išleidžia su mentoriumi, darbuotojai įgyja patirties. 

b. Reikalavimas darbdaviams skelbti laisvą darbo vietą. Šios profesijos darbuotojams skirta 

metinė kvota yra išnaudojama po vos daugiau nei keturių mėnesių; po jos išnaudojimo per 

keletą mėnesių papildomai įdarbinama dar 8 tūkst. užsieniečių; tai, kad vairuotojų paklausa 

gerokai viršija pasiūlą patvirtino ir Užimtumo tarnyba. Darbdaviams taikomas reikalavimas 

kiekvieną kartą pakartotinai skelbti laisvos darbo vietos skelbimą yra perteklinis. 

Atitinkamai pertekliniu laikytinas ir darbo rinkos testo atlikimas. 

c. Transporto įmonės, teikdamos dokumentus dėl leidimo dirbti išdavimo užsieniečiui, privalo 

sumokėti 121 eurų dydžio rinkliavą. Dėl ilgai trunkančios įdarbinimo procedūros ar kitų 

priežasčių, dažnai užsienietis neatvyksta į įmonę, tačiau darbdavio sumokėta 121 eurų 

rinkliava nėra grąžinama. Siūlome tikslinti rinkliavų mokėjimo tvarką nustatant, kad 

asmeniui neatvykus dirbti į nurodytą įmonę, sumokėta rinkliava būtų grąžinama darbdaviui. 

Apibendrinant, siūlome optimizuoti ir padaryti į tikslą orientuotą už migraciją atsakingų institucijų darbą, 
kokybiškai konsultuoti ir pateikti informaciją anglų, ukrainiečių, baltarusių bei rusų kalbomis. Ekonomikos 
gaivinimo plano lėšas investuoti į skaitmenizavimą ir sistemų efektyvinimą. Trumpinti visus migracijos 
procesus, nacionalinės vizos išdavimo ir leidimo laikinai gyventi išdavimo terminus, atsižvelgiant į 
kaimyninių šalių praktiką. Nustatyti griežtą atsakomybę už terminų nesilaikymą, biurokratinį vilkinimą bei 
nekokybišką klientų aptarnavimą.  
 



Papildomai svarbu paminėti, kad migracijos politika galėtų spręsti ne tik darbuotojų trūkumo problemas, 
bet ir iššūkius, susijusius su demografine Lietuvos situacija.  Atsižvelgiant į tai, būtina deleguoti vienai 
konkrečiai institucijai migracijos ir demografijos politikos formavimą ir su tuo susijusių programų 
įgyvendinimą. Svarbu užtikrinti teigiamą migracijos saldo (+11 tūkst. ar daugiau), kad nuo 2025 m. pradėtų 
augti bendras gyventojų skaičius, kartu sudaryti supaprastintas sąlygas atvykti į Lietuvą kvalifikuotiems 
specialistams ir įsidarbinti tose srityse, kuriose Lietuvoje yra darbuotojų trūkumas. 

Esame pasirengę atvirai diskusijai. 

Pagarbiai 

Asociacija „Investors‘ Forum“ 

Valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas 

Lietuvos darbdavių konfederacija 

Prezidentas Danukas Arlauskas 

Lietuvos pramonininkų konfederacija 

Prezidentas Vidmantas Janulevičius    

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija 

Prezidentas Rimas Varkulevičius      


