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Investuotojų forumo pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos migracijos politikos 

 

Investuotojų forumas šiame rašte pateikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos migracijos politikos  ir 

darbo rinkos problemų sprendimo. Ketvirtiniame Investuotojų pasitikėjimo indekse talentų migracija 

yra viena iš trijų daugiausiai dėmesio reikalaujančių sričių Lietuvoje jau daugiau nei du metus iš eilės, 

todėl manome, kad efektyvi migracijos politika, turėtų būti vienas pagrindinių Seimo ir Vyriausybės 

prioritetų, siekiant didinti Lietuvoje sukuriamą pridėtinę vertę ir stiprinant ekonomiką. 

 

Investuotojų forumas šį 2021 metų rudenį yra Vyriausybei pateikęs detalius pasiūlymus dėl darbo 

jėgos migracijos iš trečiųjų šalių. Turime atkreipti dėmesį, kad darbas su Vyriausybe buvo 

konstruktyvus ir į dalį pasiūlymų buvo atsižvelgta, atsižvelgta iš dalies arba nuspręsta klausimus 

svarstyti ateityje kituose formatuose.  

 

Suprantame, kad Rusijos agresija ir karas Ukrainoje iš esmės keičia migracijos situaciją. Tinkamas 

pabėgėlių priėmimas, ir orių sąlygų gyventi ir dirbti Lietuvoje užtikrinimas turėtų būti pagrindinis 

prioritetas šiuo metu. Tačiau, turint omenyje dabartinę situaciją Lietuvos konkurencingumas ir 

ekonominis pajėgumas tampa dar svarbesni. Mūsų visų pareiga yra ne tik užtikrinti Lietuvos saugumą, 

bet ir proaktyviai siekti pritraukti į šalį aukštą pridėtinę vertė kuriančius talentus. Todėl norėtume 

išskirti šiuos akcentus dėl migracijos politikos Lietuvoje: 

 

• Didesnį nei 1,5 VDU atlyginimą uždirbančių talentų iš trečiųjų šalių migracijos atvejais, 

darbdaviui turėtų būti suteikiama didesnė atsakomybė ir laisvė priimti sprendimus dėl 

darbuotojo kvalifikacijos ir tinkamumo darbo vietai, bei taikomos ženkliai greitesnės ir 

paprastesnės procedūros.  

 

• Lietuva turi pasiūlyti kvalifikuotiems talentams patrauklią mokesčių sistemą, kuri 

neproporcingai nebaustų darbo santykiais dirbančių ir didesnį atlyginimą uždirbančių. 

 

• Turime dėti didesnes pastangas ir resursus užtikrinti kokybišką atvykusių talentų ir šeimos 

narių integraciją Lietuvoje.   
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Žemiau pateikiame 10 detalių pasiūlymų kaip galėtų būti pagerinta Lietuvos migracijos politika: 

 

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 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.). 

a. 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. 

 

b. 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. 
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4. 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. 

 

a. 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. 

 

 

5. 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). 

 

a. 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.). 

 

6. 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.  

 

7. 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  nėra dempinguojamas darbo užmokestis 

Lietuvoje, nėra jokios  kontrolės ir priežiūros. (Matomas progresas, bet norime akcentuoti dar 

kartą) 

 

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

persikėlimo į Lietuvą išlaidas arba jų dalį.  
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9. Užtikrinti kokybišką integracijos procesą užsieniečiams Lietuvoje: teikti viešąsias paslaugas ir 

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

integracijos programą. 

 

10. 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.  

 

Į dalį iš mūsų pasiūlymų jau atsižvelgta, suprantame, jog situacija sparčiai keičiasi ir kai kurie iš mūsų 

pasiūlymų gali būti pradėti įgyvendinti.   

 

Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 


