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RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PASITARIMO PROTOKOLO

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą, kurio tikslas — leisti atvykti Lietuvos
Respubliką toliau nurodytiems specialistams.
1. UAB „Wind Fleet" teikia užsakomųjų ir privačių skrydžių priežiūros paslaugas visame
pasaulyje, įskaitant leidimų gavimą, planavimą ir techninę priežiūrą. Imonė yra svarbi Lietuvos
aviacijai, metinė apyvarta sudaro apytiksliai 3-4 mln. Eur, veikla pelninga. Šiuo metu būtina Lietuvą
skubiai atvykti akcininkui — Rusijos piliečiui, kad būtų galima priimti sprendimus dėl tolesnės įmonės
veiklos ir plėtros, susitikti su klientais ir atlikti kitus svarbius neatidėliotinus darbus.
2. UAB „Energy Ideas Group" yra Tarptautinio energetikos klasterio partneris, šiuo metu
įgyvendinantis Europos Sąjungos finansuojamą projektą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas" priemonę „Smart FDI". Igyvendinant projektą numatoma atlikti mokslinius tyrimus,
skirtus integruotos išmaniosios ekosistemos koncepcijos vystymui ir validavimui laboratorinėmis
sąlygomis, bei siekti eksperimentinės plėtros — sukurti integruotos išmaniosios ekosistemos prototipą
ir pademonstruoti jį realaus veikimo sąlygomis. Šiam projektui įgyvendinti būtina 4 Ukrainos įmonės
specialistams atvykti Lietuvą.
3. UAB „Kormotech" yra paruošto ėdalo naminiams gyvūnams gamintoja Lietuvoje,
gamyklą Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje jau investavusi daugiau nei 10 mIn. eurų. Siekiant
užtikrinti sklandų gamybos
paleidimą ir veikimą, būtinas 14 Ukrainos specialistų (įvairių lygių
vadovų ir kitų specialistų) atvykimas į Lietuvą. Minėti darbuotojai turi pasidalinti savo žiniomis ir
kompetencija, įmonės darbuotojus supažindinti su „Kormotech" įmonių grupės gamybos standartais,
suformuotais veiklų procesais ir gerąja įmonių grupės praktika. Jei į Lietuvos Respubliką neatvyktų
minėti specialistai, Lietuvoje veikianti įmonė negalėtų užtikrinti tinkamo ir visapusiško gamybos
paleidimo, todėl kas mėnesį patirtų 487 000 eurų nuostolių.
4. UAB „Kurana" yra pasirašiusi sutartį su Ukrainos įmone 000 „Organika", pagal kurią
3 ukrainiečių įmonės specialistai privalo sumontuoti šios įmonės suprojektuotus šlapio kukurūzų
malimo technologijos įrenginių automatikos ir valdymo įrenginius. Šiems darbams numatyti
garantiniai Ukrainos kompanijos įsipareigojimai, rodikliai ir terminai, todėl minėtus darbus privalo
atlikti šios kompanijos specialistai. Negavus leidimo ukrainiečiams atvykti atlikti
darbų, įmonė
negalės iki numatyto laiko (rugsėjo mėn.) baigti montuoti ir paleisti įrenginių ir patirs nuostolių dėl
nepagamintos produkcijos.
Ivertinusi susiklosčiusią situaciją, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 588 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo" pakeitimo" 3.3.12 papunkčiu, prašo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pritarti leidimui į Lietuvos Respubliką atvykti pirmiau minėtiems asmenims atlikti
būtinųjų darbų. Numatoma atvykimo data — paskelbtu ekstremaliosios situacijos laikotarpiu.
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Šį klausimą prašome įtraukti artimiausio Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo
darbotvarkę.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą parengė Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškujų 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@eiminit.
PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas.
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