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DEL ISTATYMO,,DEL UZSmNrrt4; TETSTNES PADETIES" PAKETTIMO PROJEKTO

vidaus reikalq ministerija, vykdydama Ministro pirmininko 2016 m. liepos 22 d. pavedim4
Nr' 5-63-2513, pagal kompetencij4 isnagrinejo Kauno prekybos, pramones ir amaq rumq keliamui
llausimus del Lietuvos Respublikos istatymo,,Del uZsieniediq teiiines padeties" Nr. Ix-2206 2, 17,
33, 35, 36, 40, 43, 44, 44t, 45, 46,50, 57, 58, 62, 63 straipsniq pakiitimo ir papildlmo 6r, 45i
straipsniais istatymo projekto (toliau - istatymo projektas).

Si istatymo projekt4, kurio tikslas - nustatlti palankesnes atvykimo sqlygas ir procediiras
uZsieniediams, kurie prisideda prie socialines ir ekonomines valstybes geroves'kurimo bei Salies
konkurencingumo didinimo, t. y. kurie investuoja Lietuvoje ir kuria naujas darbo vietas, atvyksta
dirbti auk5tos profesines kvalifikacijos reikaling4 darb4 ar yra triikstamrl Lietuvos darbo rinkoje
profesijq specialistai, Lietuvos Respublikos Vlriausybe 2016 m. balandZio 13 d. pateik6 svarst).ti
Lietuvos Respublikos Seimui. Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. birZelio 30 d. prieme Lietuvos
Respublikos istatymo ,,Del uzsieniediq teisines paderies" Nr. IX-2206 pakeitimo istatym4Nr. XII-2569 (toliau - priimtas lstatymas), tadiau jis Lietuvos Respublikos prezidentes 2016 m.
liepos l3 d. dekretu yra gr4zintas Lieruvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti.

PaZgnetina, kad Vidaus reikalq ministerija, rengdama istatymo projektq, bendradarbiavo su
verslo ir darbdaviq interesams atstovaujandiomis organizacijomis bei kartu-su kltomis atsakingomis
institucijomis - Socialines apsaugos ir darbo ministerija, atsakinga uZ darbo politik4, iskaitant del
uZsieniediq (is trediqiq Saliq) isidarbinimo, Okio ministerija, atsakinga uZ vaistybes'utio politik4,
iskaitant del investicijq pritraukimo ir verslo aplinkos gerinimo, ir kiiomis - ir vlrtino visus gaurus
pasiulymus. Istatymo projekto nuostatos Kauno prekybos, pramonds ir amaq riimq kvietimu buvo
pristat)'tos Siq rtimq 2016 m. geguZes 6 d. organizuotami renginyje ,.UZsiiniediq idarbinimas -tvarka, numatomos naujoves ir praktiniai patarimai...

Pirmiausia paZymetina tai, kad pagal Lietuvos Respublikos vyriausybes 2014 m. sausio
22 d. nutarimu Nr. 79 patvirtintas Lietuvos migracijos politikos guir.r, lri.nu. iS svarbiausiq
Lietuvos imigracijos politikos elementq - kontroliuojama imigraciSals trediqiq Saliq, prisidedanti
prie Lietuvos iikio pletros. Nustatlra, kad bendroji uZsieniidiq priemimo- ir iteisinimo salyje
sistemoje reiketq iSskirti valstybei prioritetines uZsieniediq kategoiilas, kurioms gali biiti taikomos
palankesnes imigracijos procedlros - tai pirmiausia lietuviq kilmes uZsieni-ediai ir Europos
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Sqiungos 
,valstybiq nariq piliediai, taip pat uZsieniediai, kurie investuoja, kuria darbo vietas,

atvyksta dirbti aukitos profesines kvalifikacijos reikaling4 darbq ar (tirbti kvaiijikuotqiarbq, ,pat. itokius ekonomin6s veiklos sektorius, kuiiuose trtiksta tam' tikrq profesiiq darbuotoiq ir iqnerandama tarp vietinos darbo jegos. Darbo jegos pritraukimo ! Lietuvq reglainentavimas neturetrl
skatinti darbdaviq telkti pigi4 darbo jegq ir tiediqlq Saliq, nepasinaudojus- visomis vidaus darbojegos. teikiamomis galimybemis, taip pat sudaryri sqtygq aaruuoto.iams iitrediqiq saiiq per Lietuvq
tranzitu keliauti ikitas Europos S4jungos valstybes' nares, skatinti Lietuvos flespubiitos pitieti[
ekonoming emigracij4, kelti papildomq sociatiniq itampq.

- Istatymo projektu pasillyta nustatyti palankesnes sqlygas awykti uZsieniediams, kurie yra
trtikstamr] Lietuvos darbo rinkoje profesijq specialistai:

l) awykstantys dirbti auk5tos profesines kvalifikacijos reikalaujanti darb4. plediamos
galimybes Siems uzsieniediams gauti leidim4 laikinai gyventi (melynala tort"tg;, sumazinant
reikalavim4 del jiems mokamo darbo uzmokesdio dydzio lpriimto irtuty,ni't t str. i' a.;. pasiull,ra
Lietuvos Respublikos Vyrialsybei patvirtinti sqraS4 profisijq, kurioms biitina auk5ta profesine
kvalifikacija, kuriq darbuotojq trtiksta Lietuvos nespubiikoje.-Sis s4rasas buq rengiamas remiantis
Nacionalines Zmogi5kqjq i3tekliq stebesenos informacija ir atsiZvelgiant 1 prodsiniq asociacijq
pateiktus duomenis (priimto istatymo 1 I str. 2 d.). Atr,ykstanti..J di.uti pagal profesii4, kuri
itraukta i minetq s4ras4, nebebDtq taikomas darbo rinkos testas (Lietuvos aa.Uo 6lrza nebevertintq,
ar tokio uZsieniedio reikia Lietuvos darbo rinkai). Del to, taip pat del numatomo greitesnio iiq
uzsieniediq praSymq iSduoti leidim4 laikinai gyventi nagrinejimo (priimto istatymo 5 srr. I d.),
realiai sutrumpetq Siq auk5tos profesines kvalifikacijos specialistq imigracilos proced[ra. Taip pat
atkreipiame demesi I tai, kad numat)'tas ir profeiineJ patirties pri-lyginimas auksto.lo motilo
kvalifikacijai (priimto istatymo 1 srr. I d., t I str. 3 d.);

2) atlykstantys dirbti_ pagal profesij4, kuri itraukta i Lietuvos darbo birZos patvirtintq
profesrjq.' kuriq darbuotojq triiksta_Lietuvos Respublikoje, s4ra54 pagal ekonomines veiklos ruSis. Sj
s4ra54 Lietuvos darbo birZos direktorius kiekvienq metq pusmediui tvirtina remdamasis Lietuvos
darbo birZos atliekama darbo rinkos stebesena, padeties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokydiq
pr.ognoze (priimto istatymo 10.str. 3 d.). I sqraS4 ltrauktq profesij4 turintiems uzsieniediami ne6utq
taikomas reikalavimas gauti leidimq dirbti (priimto istaty'mo 17 str.4 d.). Tokie uZsieniediai, kurie
turi Lietuvoje trtikstamas profesijas, gavg nacionaling viz4 galetq awykti ir pradeti dirbti, o btidami
Lietuvoje teisetai - keiptis del leidimo laikinai g)"venti ga;imo.'Jeigu profisija itraukta ! Lietuvos
darbo birZos patvirtintq profesijq, kuriq darbuoiojq truksta Lietuvo's n rpuufit ol", s4rasq, darbo
rinkos testas taip pat nebiitl+ taikomas ir isduodant leidim4 laikinai gyr.nti ip.iirio irtutl,11o tostr.)' Poreikio Lietuvos darbo. rinkai vertinimo atsisakymas minetais aivejais ne tik piengvinq ir
paspartintq procediiras darbdaviams pritraukiant ! Lietuvos imones dirbti trukstamq frofesrjqdarbuotojus, bet ir sumaZintq kaStus, nes uZ Lietuvos darbo birZos paslaugas (leidimo dirbti
i:t*iry .ar atitinkamo sprendimo priemim4) nebereikes moketi valstybes riikliavos. pra5ymui
isduoti leidimq laikinai gyventi darbo pagrindu nagrineti Siuo metu nustatltas maksimalus iki 4
men.. terminas, tadiau toks prasymas gali buti nagrinejamas skubos tvarka (per 2 men.), taip pat,
kaip jau buvo mineta, del leidimo gyventi gavimo uZsienietis gali keiptis jau-budamas ir dirbdamas
Lietuvoje su nacionaline viza.(galioja iki 12 men.). Nacional-inei vlzai iiduoti nustatltas iki l5 d.
terminas. Taigi, atsisakius reikalavimo prie5 tai gauti leidimq dirbti (Siuo metu llidimo dirbti
iSdavimo procediira uzsieniediams, turintiems tokstam4 Lietuvoje profesii4, trunka iki 33 d.),
reikalingq dokumentq atvykti ir dirbti gavimas truktq menesiu t*.iiur;

3) laikinai (iki I metq) komandiruojami ! Lietuvos imonis uZsieniediai. Supaprastinama
procediira, atsisakant jiems Siuo metu taikomo reikalavimo gauti leidimq dirbti lpriimto lstatymol7 str. 5d.). Sie uZsieniediai galetq atvykli, gavg nacionaling viz4.

Kaip jau buvo mineta, pagal priimtq istatym4 auista profesine kvalifikacija galetq bnti
patvirtinama aukstojo mokslo diplomu arba ne maziau kaip ienkeriq -etq profesi.ri patirtimi.
Profesines patirties prilyginimo aukltojo mokslo kvalifikaci.lai wark4 pu*aurn" nrttuqai Lietuvos
Respublikos vyriausybei (priimto istatymo I str. 1 d., l i str. 3 d.j. Ma.ro-", kad atitinkamai
pagristai reikalaujama i5 uZsieniedio, atvykstandio dirbti kvalifikuoiq darba, pateikti atitinkamq
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kvalifikacij4 bei patirti liudijandius dokumentus. Reikalavimas tureti darbo patirties nera taikomas
tik uzsieniediams, kurie baige studijas ar profesini mokymqsi Lieruvoje ir kitina dirbti pagal igyt4
kvalifikacijq. Taip pat atkeipiame demesi itai, kad, nors trediqiq Saliq piliediq isileidimo i savo
darbo rink4 klausimai priskirti valstybiq nariq kompetencijai, awykimo reikalavimus konkrediais
atvejais nustato teisetos imigracijos srities Europos Sqiungos teises aktai (Vieno leidimo,
Melynosios kortelas, sezoninio darbo ir kitos direkwos). pvz., vieno leidimo direktyvoje, kuri
reglamentuoja praSymq iSduoti vienq leidim4 trediqiq Saliq piliediams gyventi darbo tikslais
valstybes nares teritorijoje pateikimo procediir4, nustatlta, kad leidimas jo turetojui suteikia teisg
rykdyti konkrediq darbo veikl4, nustatytq pagal vienq darbo leidimq laikantis nacionalines teises;
pagal Melynosios korteles direktyv4, uZsienietis, atrykgs dirbti aukStos profesines kvalifikacijos
reikalaujandio darbo, pirmaisiais dvejais teiseto darbo metais darbdavio pasikeitim4 turi iS anksto
leisti valstybes nares kompetentingos institucijos). Atitinkamos direktyvq nuostatos reglamentuoja
ir trumpiausius galimus idarbinimo laikotarpius (pvz., vienas leidimas dali buti i5duodamas tiems
uZsieniediams, kuriems buvo leista dirbti valstybes nares teritorijoje ilgiau kaip Sesis menesius;
melynajai kortelei gauti reikia pateikti galiojandiq darbo sutarti arba lpareigojant! pasifllymq dirbti
aukstos kvalifikacijos darbq ne trumpiau kaip vienus metus). Kartu nor6tume pazymeti, kad
uZsieniediq idarbinimo klausimai priklauso Socialines apsaugos ir darbo ministerijos iompetencijai.

Informuojame, kad siekiant koordinuotesnio institucijq bendradarbiavimo sprendZiant
reikiamq dokumentq atvykri, blti ir gyventi Lietuvos Respublikoje isdavimo klausimus

l'sieniediams, kurie investuoja ir kuria darbo vietas Lietuvoje ar atvyksta dirbti i tokias lmones,
kurios reikSmingai prisideda prie Salies ekonomines geroves kfirimo,20l5 m. rpuiio 13 d. vidaus
reikalq, flkio ir socialines apsaugos ir darbo ministrai, Migracijos departamento ir Lietuvos darbo
birZos vadovai pasiraSe susitarim4 del bendradarbiavimo. Pagal 5! susitarim4 Ukio ministerijos
vertinimu minetus kriterijus atitinkandiq lmoniq (pvz., paslaugq, duomenq centrai, gamybi;es
mechanines industrijos imones, vykdandios IT produkq kiirim4 lmones, g1'vybes mokslg pramones
sektoriaus imones) atveju visos biitinos procediiros pagal teises aktrl reikalavimus atliekamos
uZtikrinant, kad uZsieniediams reikiami dokumentai atvykti, btiti ir gyventi Lietuvos Respublikoje
butq iSduodami taikant prioriteto princip4. Tadiau, turimais duomenimis, minetu susitarimu
nustat,'tos galimyb6s iki Siol neiSnaudojamos.

Taip pat informuojame, kad jau yra pradeti darbai, siekiant sukurti Elektroniniq migracijos
bylq valdymo sistemq (MIGRIS) - inovatyvi4 vieno langelio principu veikiandi4 Lietuvos
migracijos informacing sistemq, kuria butq uZtikrintas efektyvurs .ig.acijor procesq valdymas, !
elektroning erdvg perkeltas migracijos procediirq administravimas.

Vidaus reikalq viceministras Justas Pankauskas

A. Klapatauskiene, tel. 271 7004, el. p. asta.klapatauskiene@vrm.lt


