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DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES ĮSTATYMO 
 

Investors‘ Forum susipažino su derinimui pateiktu Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių 

teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 4, 11, 21, 26, 28, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 441, 442, 451, 46, 49, 494, 50, 

53, 54, 56, 57, 571, 58, 60, 61, 611 62, 63, 631, 92, 94, 95, 103 ir 1031 straipsnių ir priedo pakeitimo 

įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas) ir teikia savo siūlymus bei pastabas. 

Visų pirma norime pasidžiaugti, jog buvo sureaguota į verslo bendruomenės kvietimą tobulinti sąlygas 

įdarbinti piliečius iš trečiųjų šalių. Investuotojų forumo atliekama investuotojų pasitikėjimo indekso 

apklausa jau trečius metus iš eilės įvardina migracijos procedūras, kaip vieną iš daugiausiai dėmesio 

reikalaujančių sričių. Taip pat reikia pažymėti, kad rengiant įstatymo projektą buvo atsižvelgta į 

nemažai verslo bendruomenės siūlymų. Matome aiškų progresą siūlomame aukštos kvalifikacijos 

specialistų iš trečiųjų šalių ir studentų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procese, o šios sritys yra ypatingai 

svarbios Investuotojų forumo nariams.   

Žemiau pateikiame keletą smulkesnio pobūdžio pastabų teisės akto projektui: 

8 straipsnis. 33 

straipsnio pakeitimas 

33 straipsnio 1 dalies 2 

punkto b papunktis 

Mūsų vertinimu, šiame papunktyje nebėra 

reikalingas sakinys - „Ši nuostata netaikoma 

studijas užbaigusio užsieniečio, kuris 

kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi 

išdavimo šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 

15 punkte nustatytu pagrindu, šeimos 

nariui;“, kadangi, mūsų supratimu, „a“ 

papunktyje apskritai nebekalbama apie 

studijas užbaigusius asmenis. 

8 straipsnis. 33 

straipsnio pakeitimas 

33 straipsnio 1 dalies 5 

punktas 

Ši nuostata turi būti papildyta žodžiais: „<...> 

institucijoje dienos;“ 

27 straipsnis. 58 

straipsnio pakeitimas 

58 straipsnio 1 dalis Siekiant išvengti bet kokių interpretacijų, 

siūlytume nurodyti, kad šiame straipsnyje 

nurodytais atvejais užsieniečiai atleidžiami 

ne tik nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, bet 

ir nuo pareigos įsigyti sprendimą dėl 

atitikties darbo rinkos poreikiams. 
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28 straipsnis. 60 

straipsnio pakeitimas 

60 straipsnio 1 dalis Užimtumo tarnyba prašymus dėl leidimo 

dirbti ir sprendimo dėl darbo atitikties darbo 

rinkos poreikiams išnagrinėja per 7 darbo 

dienas. Tad šį terminą siūlytume įtraukti ir į 

įstatymą. 

 

Taip pat norime pasidžiaugti, kad įstatymo projektu siekiama sudaryti galimybę įdarbinti asmenis iš 

trečiųjų šalių Lietuvos laikinojo įdarbinimo įmonėse. Tai teisingas žingsnis, tačiau turime atkreipti 

dėmesį, kad kartu su leidimu siūlomi saugikliai ir papildomi reikalavimai, mūsų nuomone yra 

pertekliniai ir ženkliai apribotų laikinojo įdarbinimo įmonių galimybes taikyti nuostatas. Nors iš vienos 

pusės siekiama sudaryti galimybes Lietuvoje veikiančioms laikinojo įdarbinimo įmonėms įdarbinti 

trečiųjų šalių piliečius pagal laikinojo darbo sutartį, tačiau Įstatymo projekte suformuluoti reikalavimai 

bei prievolės įmonėms sukurtų tik papildomą administracinę naštą bei neadekvačias ir sunkiai 

įgyvendinamas sąlygas trečiųjų šalių piliečių įdarbinimui.  

Daugiausiai klausimų kelia siūlomi reikalavimai trečiosios šalies piliečiui laikinojo įdarbinimo įmonėje 

nustatyti visą darbo dienos normą ir mokėti ne mažesnį nei Lietuvos statistikos departamento 

paskutinio paskelbto metinio šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinis bruto darbo užmokesčio  dydį, 

o laikotarpiais tarp siuntimų – ne mažesnį negu Lietuvos statistikos departamento paskutinio 

paskelbto metinio šalies ūkio MMA dydį. Tokio pobūdžio reikalavimai, jeigu įgyvendinti, būtų taikomi 

tik laikinojo įdarbinimo įmonėms, todėl galimai sukurtų prielaidas nelygioms konkurencijos sąlygoms 

su kitais rinkos dalyviais, kurie taip pat įdarbina trečiųjų šalių piliečius. Taip pat kyla abejonių  ar 

siūlomas reguliavimas prisidėtų prie komandiruojamų laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų iš 

aplinkinių valstybių srauto mažinimo, nes aplinkinėse valstybėse reikalavimai išliktų ženkliai mažesni.  

 

 

Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 


