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 Dėl Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 17, 33, 35, 36, 40, 43, 

44, 44
1
, 45, 46, 50, 57, 58, 62, 63 straipsnių pakeitimo ir papildymo 6

1
, 45

1
 straipsniais 

įstatymo projekto (Nr. XIIP-4306)  

 

 Asociacija „Infobalt“, Asociacija „Investuotojų forumas“, Asociacija „Ţinių ekonomikos 

forumas“ ir Lietuvos verslo konfederacija (toliau – Asociacijos) išreiškia palaikymą ministerijos 

inicijuotam Įstatymo „Dėl uţsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 17, 33, 35, 36, 40, 43, 

44, 44
1
, 45, 46, 50, 57, 58, 62, 63 straipsnių pakeitimo ir papildymo 6

1
, 45

1
 straipsniais įstatymo 

projektui Nr. XIIP-4306 (toliau – DUTP įstatymo projektas). Viena pagrindinių verslo ir 

investicinės aplinkos gerinimo sričių išlieka trečiųjų šalių piliečių imigracijos reglamentavimo 

tobulinimas, todėl DUTP įstatymo projektas, įteisindamas atskirą procedūrą leidimams laikinai 

gyventi įgyti inovatyviems verslams (startuoliams), sudarydamas palankesnes sąlygas aukštos 

kvalifikacijos specialistams įgyti leidimus laikinai gyventi (ES mėlynosios kortelės pagrindu), 

sudarydamas trečiųjų šalių studentams palankesnes sąlygas dirbti bei leidimus laikinai gyventi 

įgyti įmonių vadovams ir jų šeimos nariams, ţenkliai prisidės prie šalies konkurencingumo 

didinimo.  

 Dėl nekonkurencingo imigracijos procesų reglamentavimo Pasaulio konkurencingumo 

reitinge gebėjimo pritraukti talentus kategorijoje Lietuva uţima vos 116 vietą iš 140 valstybių ir 

lygiuojasi su tokiomis valstybėmis kaip Makedonija, Moldova ar Libija. Šalies darbdaviai bei 

investuotojai taip pat jaučia neigiamą imigracijos procedūrų poveikį. Todėl Vidaus reikalų 

ministerijos inicijuotas DUTP įstatymo projektas yra savalaikė reakcija į praktikoje kylančias 

imigracijos reguliavimo problemas, rodanti, kad yra atsiţvelgiama į šalies darbdavių ir 

investuotojų išsakomas problemas. Dėl šių prieţasčių DUTP įstatymo projektą būtina priimti dar 

šios Seimo Pavasario sesijos metu. 

 Atsiţvelgiant į tai, kad DUTP įstatymo projektą lydinčiame aiškinamajame rašte 

nurodoma, kad migracijos politika yra labai svarbus verslo ir investicijų pritraukimo į Lietuvos 

Respubliką įrankis, Asociacijos papildomai teikia šiuos pasiūlymus LR Seimo Uţsienio reikalų 

komitetui ir LR Seimo Inovacijų ir technologijų parlamentinei grupei: 
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 Siūlome pritarti LR Seimo nario A. Dudėno inicijuotam Įstatymo „Dėl uţsieniečių 

teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIIP-

4039), kuriuo leidimas laikinai gyventi teisėtos veiklos pagrindu būtų išduodamas, kai 

uţsieniečio įsteigtoje įmonėje yra įsteigtos (įsteigta) darbo vietos (vieta), kurių (kurios) 

bendras bruto darbo uţmokestis sudaro nemaţiau 3 MMA per mėnesį, jose (joje) visą 

darbo laiką dirba įmonės steigėjas ar įmonės savininkas, Lietuvos Respublikos piliečiai 

(pilietis)  ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys uţsieniečiai (uţsienietis); 

 Priimti Įstatymo „Dėl uţsieniečių teisinės padėties“ 46 ir 58 straipsnio pataisas, 

leidţiančias trečiųjų šalių studentams studijų metu dirbti 20 val. bei atleisti nuo pareigos 

įgyti leidimą dirbti; 

 Įstatymo 2 straipsnyje numatyti, kad 5 metų profesinės patirties pripaţinimo aukšta 

profesine kvalifikacija, kaip tai numatyta 2009 m. geguţės 25 d. Tarybos direktyvoje 

2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti 

aukštos kvalifikacijos darbą, nustato Ūkio ministras. 

 

 Esame įsitikinę, kad dabartinio imigracijos procedūrų reglamentavimo tobulinimas yra 

vienas pagrindinių šalies verslo ir investicinės aplinkos gerinimo prioritetų. DUTP įstatymo 

projektas ir Asociacijų teikiami pasiūlymai uţtikrins kryptingą ir konkurencingą ekonominės 

imigracijos politikos vystymą, kuri ne tik paskatins naujų darbo vietų kūrimą, bet ir leis šalies 

darbdaviams vykdyti verslo plėtrą ir didins investicijų srautą.  
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