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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 „Inkom Europe“ 2019 m. pateikė paraišką dėl finansavimo pagal LVPA programą
„Eksperimentas“, skirtą inovacijoms kurti ir moksliniams tyrimams bei eksperimentinei veiklai
skatinti, kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus. 2020 m. gegužės 14 d. buvo patvirtintas
1,02 mln. eurų finansavimas tolesniam produkto vystymui. Šio projekto įgyvendinimas numatytas
kartu su Lietuvoje veikiančia UAB „Animagena“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Todėl
būtinas skubus įmonės įkūrėjo ir akcininko, Rusijos piliečio, atvykimas į Lietuvą pasirašyti
reikalingų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu ir įgyvendinimu. Laiku neatlikus minėto
darbo, projektas neteks teisės į skirtą finansavimą, sustos viso inovatyvaus biotechnologijų projekto
įgyvendinimas, nebus įkurtos mažiausiai 6 aukštą pridėtinę vertę kuriančios darbo vietos Lietuvoje.
Įmonė įsipareigoja užtikrinti privalomą izoliaciją į Lietuvą atvyksiančiam užsieniečiui.
2. UAB „CGP Management“ valdo didžiausią Lietuvoje privačių medicinos paslaugų
klinikų tinklą, jos apyvarta viršija 32 mln. eurų. Šių metų pradžioje įmonė pradėjo derybas su
Švedijoje veikiančiu investiciniu fondu dėl keliasdešimt milijonų eurų investicijos, būtinos
infrastruktūrai, įrangai ir inovatyviems procesams. Dėl paskelbto karantino investicinio fondo
atstovų vizitas į Lietuvą kovo mėn. buvo nukeltas, tačiau šiuo metu, siekiant sėkmingai užbaigti
pradėtas derybas, būtinas šešių investicinio fondo atstovų, Švedijos piliečių, atvykimas.
Atvykstantys asmenys laikysis karantino reikalavimų.
3. UAB „Continental Automotive Lithuania“ – sensorikos gaminių gamykla, gaminanti
keleivių saugumo ir išmaniosios pagalbos vairuotojui sistemas. Įmonės investicijų suma Lietuvoje –
95 mln. eurų. Įmonė prašo leisti atvykti vienam Švedijos Karalystės piliečiui atlikti darbų, numatytų
pagal paslaugų sutartį. Darbuotojas atvyksta įdiegti itin svarbios sistemos, kuri būtina įmonės
gamybos procesų tęstinumui užtikrinti. Lietuvoje esantys specialistai neturi specialių kompetencijų
šiai sistemai įdiegti, tad šio asmens atvykimas karantino metu būtinas. Įmonė įsipareigoja užtikrinti
privalomą izoliaciją į Lietuvą atvyksiančiam užsieniečiui.
4. UAB „Glassbel Baltic“ šiuo metu įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto „Fotoelektros technologijų klasterio infrastruktūros plėtra naujos
kartos technologijų įsisavinimui“ sutartį. Projektui įgyvendinti su fotoelektros technologijų klasterio
partneriais buvo pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, kurios pagrindu į partnerio – UAB „Glassbel
Baltic“ – patalpose kuriamą fotoelektros taikomųjų tyrimų laboratoriją iš Italijos įmonės FOREL
S.P.A. pristatytas bandomųjų įrenginių paketas architektūrinių BIPV tyrimų linijai sukurti, kurio
kaina 1 340 000,00 eurų. Šiuo metu būtina į Lietuvą skubiai atvykti Baltarusijos piliečiui – įmonės
ZSIAS, iš dalies įgyvendinančios projektą, darbuotojui – montuoti ir bandyti šios įrangos.
Nesumontavus įrangos, fotoelektros technologijų klasteris negali baigti įgyvendinti savo projekto
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tikslų, pabaigti kurti suplanuotos laboratorijos, o dėl to sustos moksliniai tyrimai, testavimas,
prototipų gamybos procesai ir naujų produktų kūrimas. Atvykstantis asmuo laikysis nustatytų
karantino sąlygų.
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“ 4.1.1.10 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.
PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas.
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