
 

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. nacionalinės vizos darbo pagrindu išduodamos tik užsienyje. Ar 

nepaprastosios padėties metu sugriežtinus vizų išdavimą Baltarusijos Respublikos piliečiams,  jie 

turės galimybę įsidarbinti Lietuvoje? 

Baltarusijos piliečiai, pvz., atvykę į Lietuvos Respubliką su Šengeno viza, galės iš karto kreiptis dėl 

leidimo laikinai gyventi. Jeigu Baltarusijos pilietis neturės visų, prie leidimo laikinai gyventi reikiamų 

pridėti,  dokumentų, pvz., (ne)teistumo pažymos, leidimo laikinai gyventi prašymas galės būti priimtas 

su užsieniečio įsipareigojimu pateikti trūkstamą dokumentą prašymo dėl leidimo laikinai gyventi 

nagrinėjimo laikotarpiu. 

 

Ar nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. bus galima Lietuvoje kreiptis dėl vizos išdavimo darbo pagrindu?  

Ne. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. prašymai išduoti vizą darbo pagrindu  Lietuvoje nebus priimami. Šie 

prašymai bus priimami tik Lietuvos vizų tarnybose užsienyje.  

 

Užsienietis į Lietuvos Respubliką atvyko turėdamas kitos Šengeno valstybės išduotą vizą ir kreipės i 

dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo darbo pagrindu. Per kiek laiko bus išduotas leidimas laikinai 

gyventi? Kada toks užsienietis gali pradėti dirbti? 

Šiuo aspektu jokių pasikeitimų nėra. Jei užsieniečio profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą, 

jam nereikia gauti Užimtumo tarnybos sprendimo ir, jeigu jis yra Lietuvos Respublikoje teisėtai – 

užsienietis gali pradėti dirbti. Migracijos departamentui priėmus užsieniečio prašymą dėl leidimo laikinai 

gyventi išdavimo, užsienietis gali kreiptis dėl nacionalinės vizos išdavimo (laukimo viza). Sprendimas 

išduoti vizą priimamas per 15 kalendorinių dienų, išduodama viza, galiojanti iki 5 mėn. nuo prašymo 

išduoti leidimą laikinai gyventi priėmimo dienos. Sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi darbo 

pagrindu priimamas per 2 mėn. nagrinėjant prašymą skubos tvarka arba per 4 mėn. nagrinėjant prašymą 

bendra tvarka. 

Užsienietis, kuriam yra reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas, pradėti dirbti gali tik gavęs leidimą 

laikinai gyventi.  

 

Ar yra pokyčių dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal 

ekonominės veiklos rūšis? 

Šioje srityje niekas nesikeičia, jeigu norima naudotis šiuo sąrašu, įmonė turi vykdyti veiklą atitinkamos, 

sąraše nurodytos, ekonominės veiklos srityje.  

 

Ar reikalaujama 1 metų per 3 metus darbo patirtis bus sumuojama?  

Taip, darbo patirtis sumuojama.  

 

Jeigu laikinojo įdarbinimo įmonė išbraukiama iš VDI laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo, ar 

užsienietis, pateikęs prašymą leisti pakeisti darbdavį, gali 3 mėnesius likti Lietuvos Respublikoje? 

Užsienietis gali likti Lietuvoje iki jo turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau 

kaip 3 mėnesius (jo turimas leidimas laikinai gyventi 3 mėnesius nebus naikinamas). Per šį laikotarpį 

užsienietis turi pateikti prašymą leisti pakeisti darbdavį. 
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Kokius dokumentus, įrodančius jų įgytą kvalifikaciją, užsieniečiai turės pateikti Migracijos 

departamentui, kai reikia gauti Užimtumo tarnybos sprendimą? 

Migracijos departamentui įrodymų, patvirtinančių kvalifikaciją ir darbo patirtį, pateikti nereikės, šie 

dokumentai yra teikiami Užimtumo tarnybai, prašant išduoti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties 

Lietuvos darbo rinkos poreikiams. Per MIGRIS įkeltame tarpininkavimo rašte darbdavys nurodys 

informaciją apie užsieniečio įgytą kvalifikaciją. 

 

Ar užsienietis, turintis Mėlynąją kortelę , gali keisti darbdavį, kai naujasis darbdavys būtų 

laikinojo įdarbinimo įmonė? 

Ne. Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojams nėra numatyta galimybė dirbti pagal laikinojo darbo 

sutartį.  

 

Jeigu užsieniečiui ketinama mokėti 1,5 BDU darbo užmokestį, ar toks užsienietis bus laikomas 

aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotoju? 

Ne. Aukštą profesinę kvalifikaciją liudija: 

- aukštojo mokslo diplomas; arba  

- aukštojo mokslo kvalifikacijai prilyginta informacinių technologijų ir ryšių technologijų paslaugų 

srities vadovų ir informacinių technologijų ir ryšių technologijų specialistų ne mažesnė kaip trejų metų 

profesinė patirtis, kuri įgyta per pastaruosius septynerius metus ir kuri yra būtina profesijai ar 

sektoriui, nurodytiems darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo 

sutartyje. Įgytą darbo patirtį aukštojo mokslo kvalifikacijai prilygina Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija; arba 

- aukštojo mokslo kvalifikacijai prilyginta ne mažesnė kaip penkerių metų profesinė patirtis, kuri yra 

būtina profesijai ar sektoriui, nurodytiems darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo 

sutartį arba darbo sutartyje. Įgytą darbo patirtį aukštojo mokslo kvalifikacijai prilygina Ekonomikos 

ir inovacijų ministerija. 

Užsienietis, kuris neatitinka nei vienos iš šių trijų sąlygų, dėl leidimo laikinai gyventi turi kreiptis ne kaip 

aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas (Mėlynosios kortelės turėtojas), o darbo pagrindu kaip 

kvalifikuotas darbuotojas. 

 

Ar Ukrainos piliečiams, norintiems dirbti Lietuvos Respublikoje, nuo  2022 m. rugpjūčio 1 d. 

nebereikia gauti Užimtumo tarnybos sprendimo, net jei jie šiuo metu yra Lietuvos Respublikoje, 

t. y. jie atleidžiami nuo pareigos šį sprendimą gauti? 

Visi Ukrainos piliečiai ir toliau atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos sprendimą dėl 

užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams arba leidimą dirbti. Jeigu Ukrainos pilietis,  

pasibaigus jam suteiktai laikinajai apsaugai, lieka dirbti pas tą patį darbdavį ir dėl leidimo gyventi darbo 

pagrindu kreipiasi pirmą kartą arba leidimas laikinai gyventi yra keičiamas, jam taip pat nereikės gauti 

Užimtumo tarnybos sprendimo. 

 

 

 



3 
 

Ar pirmasis darbdavys, kuris tarpininkavo dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo užsieniečiui, bus 

informuojamas, kad jo darbuotojas pateikė prašymą leisti pakeisti darbdavį?  

Migracijos departamentas darbdavius informuoja apie priimtus sprendimus, turinčius reikšmės 

darbdaviui, pvz., apie priimtą sprendimą leisti užsieniečiui pakeisti darbdavį informuojamas ir pirmasis 

užsieniečio darbdavys, ir naujasis darbdavys.  

 

Kam darbdavys turi pranešti apie užsienietį, kuriam priimtas sprendimas išduoti leidimą laikinai 

gyventi arba leisti pakeisti darbdavį ir kuris įmonėje  įdarbintas nebuvo? 

Pranešimas Migracijos departamentui pateikiamas per MIGRIS, adresu www.migracija.lt pasirinkus 

skiltį ,,Ūkio subjektams“ >> Pranešti apie pasikeitusius užsieniečio duomenis. 
 
Kaip galima dirbti pagal darbo keliems darbdaviams sutartį? 

Užsieniečiui ketinant dirbti pas kelis darbdavius turi būti sudaroma speciali darbo sutarties rūšis – darbo 

keliems darbdaviams sutartis. Šiuo atveju su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje vietoj vieno 

darbdavio gali būti nurodyti du ar daugiau darbdavių tai pačiai darbo funkcijai atlikti. Tarpininkavimo 

raštą pildo pirmasis darbdavys, kartu nurodydamas ir kitus darbdavius. Visi darbdaviai turi atitikti 

sąlygas leidimui laikinai gyventi gauti. 

 

Ar užsienietis, pasibaigus jo leidimo laikinai gyventi galiojimui, gali pateikti prašymą leisti pakeisti 

darbdavį? 

Negali. Prašymą leisti pakeisti darbdavį užsienietis gali pateikti, tik jeigu turi galiojantį leidimą laikinai 

gyventi ir nėra nutraukęs darbo santykių. 

 

Ar ir toliau lieka lengvatos, taikomos Baltarusijos piliečiams?  

Taip. 

 

Ar bus keičiamas Vizų išdavimo tvarkos aprašas, nustatant ilgesnį tarpininkavimo raštų 

nacionalinei vizai gauti galiojimą? 

Šiuo metu rengiamas Vizų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas, kuriame siūloma nustatyti 

ilgesnį tarpininkavimo raštų nacionalinei vizai gauti galiojimą. 

 

Ar visiems užsieniečiams, neturintiems banko sąskaitos, darbo užmokestis gali būti mokamas 

grynaisiais pinigais? 

Grynaisiais pinigais darbo užmokestis gali būti mokamas tik neteisėtiems migrantams ar prieglobsčio 

prašytojams, kurie neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną ekstremaliosios situacijos ar 

nepaprastosios padėties metu (turintiems užsieniečio registracijos pažymėjimą). 

 

Ar užsienietis, turintis užsieniečio registracijos pažymėjimą, gali kreiptis dėl leidimo laikinai 

gyventi ar nacionalinės vizos? Ar toks užsienietis gali išvykti iš Lietuvos? 

Ne. 

     

 

http://www.migracija.lt/

