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Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą, kurio tikslas – leisti atvykti į Lietuvos
Respubliką toliau nurodytiems specialistams.
1. UAB „Dominari“ yra viena didžiausių ir greičiausiai augančių baldų gamintojų ir
eksportuotojų Europoje. Siekdama išlaikyti konkurencinį pranašumą, įmonė investavo daugiau nei
10 mln. eurų į poliuretano gamybą. Tačiau Lietuvoje nėra specialistų, galinčių parengti atitinkamas
receptūras ir suderinti gamybai būtiną įrangą. Todėl įmonei būtina, kad į Lietuvą atlikti minėtų darbų iš
Rusijos Federacijos atvyktų ekspertas – tik tuomet būtų galima pradėti poliuretano gamybą. Įmonė
įsipareigoja užtikrinti privalomą į Lietuvą atvyksiančių užsieniečių 14 dienų izoliaciją.
2. UAB „Kormotech“ yra paruošto ėdalo naminiams gyvūnams gamintoja Lietuvoje. Kėdainių
laisvojoje ekonominėje zonoje įmonė jau investavo 10,6 mln. eurų ir šiuo metu siekia užtikrinti sklandų
gamybos linijų veikimą. Tam reikalingi 11 specialistų iš užsienio, kurie, konsultuodami nuotoliniu
būdu, padėjo sumontuoti įrenginius UAB „Kormotech“ gamykloje, tačiau įrenginių paleidimas ir
integravimas į vientisą gamybos liniją be jų, kaip įrangos gamintojų atstovų, kompetencijos ir fizinio
buvimo Lietuvoje nėra įmanomas. Be fizinio šių specialistų buvimo Lietuvoje gamykla negali paleisti
gamybos linijų, tad patirs didelių finansinių nuostolių, negalės vykdyti įsipareigojimų, numatytų kredito
bei investicijų sutartyse, taip pat negalės gaminti ir tiekti produkcijos savo partneriams. Dėl to kas
mėnesį įmonė patirtų 487 000 eurų nuostolių. Įmonė įsipareigoja užtikrinti privalomą į Lietuvą
atvyksiančių užsieniečių 14 dienų izoliaciją.
3. UAB „Metalo valdymo projektai“ prašo išimties tvarka leisti į Lietuvos Respubliką verslo
tikslais atvykti Ukrainos piliečiui. Šis specialistas atrinktas kaip UAB „Metalo valdymo projektai“
produkcijos eksporto atstovas Ukrainos Respublikoje, jis privalo atlikti dviejų mėnesių mokymus,
susijusius su įmonės gaminama ir parduodama produkcija. Dėl užsitęsusio karantino 1,5 mėnesio
laikotarpiu jis negali atvykti ir UAB „Metalo valdymo projektai“ negali vykdyti eksporto projektų
Ukrainos Respublikoje. Dėl to per šešis 2020-ųjų m. mėnesius negauna apie 0,5 mln. eurų eksporto
pajamų. Įmonė įsipareigoja užtikrinti privalomą į Lietuvą atvyksiančio užsieniečio 14 dienų izoliaciją.
4. UAB „AMIC Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „LUKOIL-BALTIJA“) nuosavybės
teise Lietuvoje valdo 73 degalines bei su jomis susijusius statinius ir inžinerinius statinius. Visą minėtą
degalinių tinklą UAB „AMIC Lietuva“ nuomos sutarties pagrindu yra išnuomojusi vienai iš didžiausių
mažmeninės prekybos naftos produktais įmonių Lietuvoje – UAB „Viada LT“. Plataus masto nuomos
sutarčiai administruoti, nuolatiniams komerciniams santykiams su degalinių operatoriumi palaikyti,
nuosavybės objektų revizijai atlikti ir dėl karantino kilusioms problemoms spręsti yra būtina į Lietuvą
skubiai atvykti įmonės vadovui – Čekijos Respublikos piliečiui. Įmonė karantino metu įsipareigoja
laikytis atvykstantiems užsieniečiams taikomų nustatytų reikalavimų.
5. UAB „Eline LT“ yra įmonių grupės „Waterside Food Group Ldt.“ padalinys, prekiaujantis
maisto produktais. Įmonės veiklos tęstinumui užtikrinti būtina į Lietuvą skubiai atvykti jos savininkui –
Didžiosios Britanijos piliečiui, kuris asmeniškai susitikinėjo su Lietuvos didžiųjų prekybos įmonių bei
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platinimo įmonių atstovais, rengė ir teikė dokumentus bei produkcijos pavyzdžius visiems Lietuvos
prekybos tinklams, samdė Lietuvos Respublikos piliečius ir įmones įvairioms paslaugoms atlikti,
užmezgė verslo kontaktus su Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių restoranų vadovais ir savininkais,
siekdamas pristatyti savo įmonės atstovaujamus produktus ir pasidalinti sukaupta 45 metų prekybos
maisto produktais patirtimi, ieškoti naujų verslo galimybių. Tačiau dėl karantino visiškai sustojo
Lietuvoje veikiančios įmonės veikla, negaunama pajamų, įmonė nustojo naudotis Lietuvos Respublikos
įmonių ir asmenų komercinėmis paslaugomis, mokėti mokesčius. Nuotoliniu būdu nėra galimybių
tinkamai organizuoti įmonės veiklos, samdyti darbuotojų ir turėti pelno. Atvykus minėtam asmeniui,
įmonė greičiau atnaujins savo veiklą, tęs pradėtus darbus, išvengs bankroto, pradės gauti pajamų, galės
greičiau padengti įsiskolinimus kitoms Lietuvos įmonėms, pradėti kurti darbo vietas, investuoti ir
mokėti mokesčius Lietuvos Respublikai. Įmonė karantino metu įsipareigoja laikytis atvykstantiems
užsieniečiams taikomų nustatytų reikalavimų.
6. UAB „Švyturys–Utenos alus“ „Utenos alaus“ darykloje paskelbus karantiną, sustabdytas
600 tūkst. eurų investicinis projektas, nes nebuvo suderinta ir paleista reikalinga gamybos įranga. Ši
įranga yra sukurta specialiai gamyklai, yra vienetinė, todėl jos derinimo ir paleidimo darbams reikalingi
du Vokietijos Federacinės Respublikos piliečiai, įmonės „Beca“ atstovai. Įgyvendinamas projektas yra
ypač svarbus, jį vėluojama įgyvendinti jau daugiau nei du mėnesiui, dėl to patiriami 15 tūkst. eurų per
mėnesį finansiniai nuostoliai. Įmonė karantino metu įsipareigoja laikytis atvykstantiems užsieniečiams
taikomų nustatytų reikalavimų.
Įvertinusi susiklosčiusią situaciją, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ 3.1.1 papunkčiu, prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarti leidimui į
Lietuvos Respubliką atvykti pirmiau minėtiems asmenims atlikti būtinųjų darbų. Numatoma atvykimo
data – paskelbtu karantino laikotarpiu.
Šį klausimą prašome įtraukti į artimiausio Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo
darbotvarkę.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą parengė Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas
Linas Kadys, tel. 8 706 64 665, el. p. linas.kadys@eimin.lt, ir vyriausioji specialistė Laura Galinytė,
tel. 8 706 63 245, el. p. laura.galinyte@eimin.lt.
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