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Kauno prekybos, pramones ir amatq r[mai yra didZiausia verslo interesams atstovaujanti organizacija
Kauno ir Marijampoles apskrityse. RDmai jungia daugiau nei 400 nariq
- imoniq ir lstaigq. Viena iS diZniausiai
verslo keliamq problemq - tai darbuotojq trfkumas. Regiono lmonems didesnis poreikis yra
ldarbinti specialistus
arba Zemos kvalifikacijos darbuotojus. Emigracijos maZinimo priemonds ir spartesnis uisieniediq
ldarbinimas iS
trediqjrl Saliq svariai prisidetq prie Sios problemos sprendimo.
Teikiame Jums pagrindines problemas ir siiilymus del uZsieniediq ldarbinimo:
Problemos:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

-

Per ilgi dokumentq tvarkymo ir i5davimo terminai:
l.l.Leidimas dirbti (i5duoda Lietuvos darbo birZa) i5duodamas per 28 kalendorines dienas, prie5 tai l4
kalendoriniq dienq reikalinga darbo vietos registracija),
1.2. Nacionalines vizos (D) i5davimo trukme per ilga.
1.3. Leidimq laikinai gyventi i5davimas Migracijos departamente skubos tvarka trunka 2 menesius,

kuomet Latt'ija, Estija tokius leidimus i5duoda per 5 dienas. DaZnai Migracijos departamentas
nesilaiko i5dlavimo terminq ir veluoja (yra uZsieniediq, kuriq dokumentai yia priduoti liepos,
rugpjudio men.) Tokiu atveju baigiasi vizos galiojimas ir vel visus dokumentus reikia forminii iS
naujo; lmones negali planuoti darbq ir darbo grafiko; darbuotojai, nesulaukg sprendimo, randa darb4
kitose Salyse,
Dideles eiles Lietuvos ambasadoje Kijeve, norint priduoti dokumentus.
Ribotas Nacionalines vizos (D) galiojimo terminas - pastaruoju metu viza ukrainiediams i5duodama 4
m6nesiams pakankamai greitai (apie 2 savaites), I metq viza i5duodama per daug ilgesn! termin4 arba
visi5kai nepriimami dokumentai ilgesnio termino vizai. Kodel?
Si situacija yra labai neparanki Lietuvos darbdaviams, nes kad darbuotojas kreiptqsi del kitos vizos reikia
Lietuvoje atidirbti 3 menesius ir pristat5rti Sodros paLym4. Atsitinka taip, kad uisienietis atvykta Lietuv4
!
dirbti jau praejus 1 men. po vizos gavimo, tokiu atveju, jis neiSdirbgs 3 men., negali keiptis iel piatgsimo.
Yizabaigiasi, vizos nutraukimo atveju taikomas 90 kalendoriniq dienq karantinas nacionalineivizai
1O;
gauti. Laukdamas kitos vizos uZsienietis palieka Sali ir daZniausiai
lsidarbina kaimynineje Lenkijoje, o
imonese atsiranda prastovos ir nuostoliai.
Apsunkinta dokumentq pateikimo tvarka, reikalaujama valstybiniq institucijq dokumentq, kurie gali bDti
prieinami tarpZinybiniais kanalais arba oer institucijq egzistuojandius registrus (pvz.: Migracijos
departamentas galetq gautipalymas apie uZsieniedio darb4 Lietuvoje is Sodros).
Nera galimybes idarbinus uZsienio pilietipakeisti jo pareigybg / f-jas
imonese. Tai riboja darbuotojo augim4
lmoneje, o darbdavys negali skirti kitq darbq darbuotojui.
Zmogi5kqiq resursq hfkumas Migracijos departamente: sunku prisiskambinti, eiles, konsultacijq praktiskai
nera, informacija internete sudetinga ir paini.
Reikalaujama kvalifikacija ir darbo patirtis (l metq per pastaruosius 2 metus) pagal
igyt4 specialybg. pvz.:
darbuotojas dirbo Krautuvq vairuotoju 8 metus, bet pastaruosius 2 metus dirbo kita du.ba, ioaet.;i. fi"tuvoje
jau negali dirbti Sio darbo. Tam tikrais atvejais ldarbinant lietuvius kvalifikacij4
irodandiq dokumeniq
darbdalys neprivalo reikalauti (pvz.: karSejas), darbuotojai apmokomi darbo
neformaliu bDdu, o
"l"to.;"
uZsieniedio itoki4 pareigybg negali priimti.
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Maksimaliai trumpinti dokumentq tvarkymo, vizq, leidimq dirbti ir laikinai gyventi terminus, ypatingai
Migracij os depaft amente ir Lietuvos ambasadose.
2. Atsisalgrti trlkstamq profesijq s4ra5q.
3. Optimizuoti ir automatizuoti dokumentq tvarkymo procedfiras, suteikti galimybg imonems pateikti
reikalingus dokumentus institucijoms (pvz.: pakartotinei vizai gauti,leidimui gyventi), teikti ,,vieno
langelio" principu grist4 paslau g4 per elektronines sistemas.
4. I5duoti nacionalines vizas (D) 1 metq laikotarpiui.
5. Lietuvos darbo birZa nei5duoda leidimq dirbti darbuotojams pagal patvirtint4 trukstamq profesijq s4ra54,
todel nera tikslirrga darbo birZoje registruoti darbo sutartis. Taip biitq sumaZinta administracine nasta
verslui.
6. SiDlome neriboti uZsieniedio galimybes dirbti pas kit4 darbdavi. Keidiant lmong nereiketq ii naujo
tvarlgrti dokumentq.
7. Atsisalqti pertekliniq kvalifikacijos reikalavimq Zemos kvalifikacijos darbuotojams (ei netaikomi
reikalavimai del kvalifikacijos Lietuvos piliediui, jie neturi buti taikomi ir uZsienio piliediams).
8. vertinti darbuotojo patirti per ilgesni laikotarpi, o ne per pastaruosius 2 metus.
9. Leisti ldarbinti nekvalifikuotus darbuotojus.
10. Leisti darbdaviui (imonei), o ne tik potencialiam ar esamam darbuotojui, teikti dokumentus atitinkamoms
institucijoms (Migracijos departamentui, Sodrai, Darbo birLai). Tokiu atveju darbuotojas dirbq tiesiogin!
darb1, o darbdavys sutvarlgtq reikalingus dokumentus.
I5sprendus minetas problemas,

blq

maZiau reikalavimais apkrautos imonds, verslas greidiau turetq

Zmogi5kqiq i5tekliq, supaprastetq valstybiniq institucijq veikla, maLdtqbiurokratija ir nereikalingos eiles.
Esame pasirengg bendradarbiattti, organizuoti susitikimus su imon6mis ne tik uZsieniediq

emigracijos mastq sumaZinimo, lietuviq sugr4Zinimo ir kitomis valstybei aktualiomis temomis.

Prezidentas

D. Vy5niauskiene, 8687 36240,

ldarbinimo, bet

Benjaminas Z,emaitis

ir

