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DĖL TOLESNIŲ VEIKSMŲ, SKIRTŲ OPTIMIZUOTI MIGRACIJOS PROCESUS 

 

Lietuvos verslo taryba (kurią sudaro asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos darbdavių 

konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų asociacija) kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimo Darbo grupę darbo rinkos problemoms 

spręsti, siūlydama tolesnius žingsnius darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procesų 

optimizavimui. 

Lietuvos verslo taryba prieš metus kreipėsi į Lietuvos institucijas teikdama pasiūlymus, kaip 

būtų naudinga tobulinti migracijos procesus, siekiant palengvinti darbuotojų iš trečiųjų šalių 

įdarbinimą. Manome, kad abipusio bendradarbiavimo procesas buvo naudingas, socialiniai 

partneriai įtraukti į sprendimų formavimo procesą, o pasiekti rezultatai prisidės prie Lietuvos 

ekonomikos gerinimo. Vertiname pastangas atsižvelgti į verslo poreikius darbdaviams 

susiduriant su reikšmingu darbuotojų trūkumu. 

Nepaisant pastarojo meto geopolitinių iššūkių, su kuriais susiduria Lietuvos ir visos Europos 

Sąjungos ekonomika, darbuotojų trūkumas darbo rinkoje išlieka. Verslą vienijančios 

organizacijos nenumato masinių atleidimų būtent dėl to, kad jau ilgą laiką daugeliui įmonių 

sunku rasti reikiamų darbuotojų; tai reiškia, kad net ir lėtėjančio ekonominio aktyvumo 

kontekste įmonėse liks neužpildytų darbo vietų, kurias galėtų užpildyti tik darbuotojai iš 
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užsienio. Statistikos departamento duomenimis, 2022 m. antrąjį ketvirtį nedarbas Lietuvoje 

buvo 5.2%, kai tuo tarpu nedarbo vidurkis ES šalyse liepą buvo 6.6%. Statistika tik įrodo, kad 

Lietuvoje neturime pakankamai darbingo amžiaus žmonių, kurie galėtų užpildyti laisvas darbo 

vietas įmonėse. 

Atsižvelgiant į  situaciją manome, kad reikalinga imtis tolesnių veiksmų, kurie lengvintų 

darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procesus, Lietuvos darbo rinką darytų konkurencingesnę 

ir patrauklesnę labai reikalingiems specialistams. Todėl teikiame šiuos siūlymus: 

Trumpojo laikotarpio sprendimai 

Lietuvos konsulinėse atstovybėse išlieka vizų išdavimo problemos: užsieniečiai neturi realios 

galimybės užsiregistruoti kai kuriose Lietuvos Respublikos ambasadose vizitui vizoms gauti. 

Suprantame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. sistema iš esmės keisis – pradės veikti išorės paslaugų 

tiekėjai, sprendimus priims Migracijos departamentas. Visgi, iki to laiko dar yra beveik keturi 

mėnesiai, todėl skatiname paraginti Užsienio reikalų ministeriją skirti daugiau konsulų į kritinius 

taškus, kur potencialūs darbuotojai net neturi galimybės užsirašyti į eilę vizitui. Suprantame, 

kad tai yra brangus sprendimas, tačiau jis laikinas – iki tol, kol veikti pradės išorės paslaugų 

tiekėjai. 

Kadangi laikų vizitams tiesiog nėra, užsirašyti vizoms gauti neturi galimybės ne tik darbuotojai, 

bet ir potencialūs studentai. Lietuvos universitetai informuoja, kad šalys, iš kurių potencialiai 

būtų galima pritraukti daug užsienio studentų – Indonezija, Tailandas, Malaizija, Saudo Arabija. 

Vidutinio laikotarpio sprendimai 

1. 2022 m. Seimo pavasario sesijoje buvo svarstyta galimybė sutrumpinti prašymų išduoti 

leidimus laikinai gyventi nagrinėjimo terminus iki vieno mėnesio. Visgi, tuomet Seimo sesija ėjo 

į pabaigą, buvo per mažai laiko išdiskutuoti šį pasiūlymą, kilo biudžeto perskirstymo klausimai. 

Atsižvelgiant į tai, prašome 2022 m. Seimo rudens sesijoje pakartotinai kelti šį klausimą ir visus 

prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi nagrinėjimo terminus sutrumpinti iki vieno mėnesio. 

2. Siūlome Užsieniečių teisinės padėties įstatyme tobulinti nuostatas dėl laikinojo įdarbinimo 

įmonių. Laikinojo įdarbinimo įmonių paslaugos galėtų būti reikšmingas būdas smulkaus ir 

vidutinio verslo įmonėms pritraukti darbuotojus iš trečiųjų šalių, nes SVV įmonės retai pačios 

turi galimybes užsiimti tokiomis paieškomis. 

Tad siūlome Lietuvoje veikiančioms laikinojo įdarbinimo įmonėms sudaryti vienodas veiklos 

sąlygas lyginant su tiesioginiais darbdaviais, kaip tai yra ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. 

Tai yra, tiek darbdaviams, tiek laikinojo įdarbinimo įmonėms siūlome taikyti tuos pačius 
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kriterijus dėl trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo (pasirenkant, ar įrodyti užsieniečio iš trečiųjų šalių 

kvalifikaciją, ar darbo patirtį, ar mokėti ne mažiau vidutinio BDU dydžio darbo užmokestį).   

Nustačius kriterijų dėl privalomo vidutinio VDU mokėjimo tik laikinojo įdarbinimo įmonėms, 

kaip dabar numatyta UTPĮ 44.2 straipsnio b) dalyje, o kitiems darbdaviams esant alternatyvai 

rinktis (arba kvalifikaciją, arba darbo patirtį, ar vidutinį BDU), Lietuvoje ir toliau bus 

pasirenkamas užsieniečių komandiravimo modelis, nemokant mokesčių Lietuvoje ir apeinant 

čia veikiančias įmones.  

Ilgojo laikotarpio sprendimai 

Visoje Europos Sąjungoje trūkstant kompetentingų darbuotojų (tiek kvalifikuotų, tiek aukštos 

kvalifikacijos) akivaizdu, kad Lietuva dėl vertingų vidutinės ar aukštos kvalifikacijos talentų 

konkuruoja su kaimyninėmis šalimis. Iš patirties matome, kad didelė dalis darbuotojų iš trečiųjų 

šalių pasirenka Lenkiją dėl ten taikomų patogių ir greitų migracijos procedūrų. Neretu atveju 

įmonės Lietuvoje pasirenka trečiųjų šalių darbuotojus, atvykusius į Lenkiją, įdarbinti Lietuvos 

įmonėse komandiravimo ar subrangos pagrindu. Akivaizdu, kad tokia praktika nėra naudinga 

Lietuvos ekonomikai dėl prarastų mokesčių. 

Lietuvos verslo taryba mano, kad būtų naudinga, jeigu procesų analitikai parengtų detalią 

schemą, kokia yra migracijos procedūra Lietuvoje. Schemoje būtų įvardyti visi reikalingi 

žingsniai, aptartos išimtys ir įvertinta, kokiais nacionaliniais ar Europos Sąjungos aktais tokie 

žingsniai paremti. Manome, kad būtų naudinga tokią schemą palyginti su Lenkijos migracijos 

procesais. Kviečiame investuoti į tokią palyginamąją analizę siekiant geriausių ilgalaikių ir 

regione konkurencingų sprendimų. 

Suprantame, kad šis procesas pareikalaus laiko, todėl manome, kad būtų naudinga, jeigu Darbo 

grupė darbo rinkos problemoms spręsti tęstų savo veiklą ir 2023 m. Seimo pavasario sesijoje. 

Dėkojame už bendradarbiavimą.  

 

„Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas 

 

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas 

 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius       
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Laikinai Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos  

prezidento pareigas einantis Sigitas Gailiūnas 
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