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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 „Kormotech“ (toliau – Bendrovė) yra paruošto ėdalo naminiams gyvūnams
gamintoja Lietuvoje. Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje Bendrovė jau investavo 10 626 000
eurus ir šiuo metu siekia užtikrinti sklandų gamybos linijų veikimą. Tam, kad įmonės veikla būtų
vykdoma sklandžiai, būtinas dviejų Ukrainos piliečių – pakavimo įrenginių operatorių – atvykimas į
Lietuvą. Šių užsienio darbuotojų atvykimo į Lietuvą tikslas apmokyti Lietuvoje įsikūrusios įmonės
personalą eksploatuoti pakavimo įrenginius bei kitą įrangą.
2. UAB „ADR8“ (toliau – Bendrovė) prašo leisti atvykti į Lietuvos Respubliką dviem
Rusijos Federacijos piliečiams. Atvykimo tikslas – verslo plėtra Lietuvoje, steigiant patronuojamąją
bendrovę Lietuvoje. Pirmuoju veiklos vystymo etapu 2020–2021 m. II ketvirtį naujai įsteigta
bendrovė Lietuvoje planuoja sukurti iki 10 darbo vietų. Antruoju etapu planuojama papildomai
pasamdyti iki 20 įvairių sričių specialistų. Numatomos pradinės investicijos į patronuojamosios
bendrovės veiklą Lietuvoje sudaro 200 000 eurų. Užsieniečiams yra būtina atvykti į Lietuvą šiais
tikslais: susitikti su steigiamos patronuojamosios bendrovės verslo partneriais Lietuvoje; parinkti
patronuojamosios bendrovės patalpas ir sudaryti šių patalpų nuomos sutartį; susitikti su kandidatais
dirbti bendrovėje; užbaigti bendrovės steigimo procedūrą ir sutvarkyti neatidėliotinus naujos
bendrovės sąskaitų valdymo klausimus finansų įstaigose; susitikti su Bendrovės vadovu ir verslo
partneriais.
3. UAB „Dalios gintaras“ (toliau – Bendrovė) prašo išduoti leidimą atvykti į Lietuvos
Respubliką Honkongo gyventojai, turinčiai Didžiosios Britanijos pilietės užsienyje (British
National Overseas) pasą. Bendrovė yra pagaminusi ir toliau gamina gintaro gaminius, taip pat yra
suruošusi gintaro žaliavos eksportui skirtingiems prekių užsakovams Honkonge ir Kinijoje, tačiau,
prieš juos išsiunčiant užsakovams, daugeliu atvejų būtina pirkėjo įgalioto asmens atliekama gaminių
patikra. Užsienietė yra sertifikuota gemologė, kuri, per jai priklausančią bendrovę, kaip Bendrovės
verslo partnerė, perka UAB „Dalios gintaras“ produkciją, taip pat teikia išvadas bei tvirtina prekių
kokybę kitiems bendrovės pirkėjams Honkonge ir Kinijoje, prieš išsiunčiant prekes iš Lietuvos.
4. UAB Klaipėdos aerouostas (toliau – Bendrovė), priklausanti Vakarų medienos grupei,
prašo išduoti leidimą atvykti į Lietuvos Respubliką Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiui
projektuotojui-inžinieriui. Bendrovė įgyvendina projektą „Klaipėdos oro uosto konversija į
medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ (toliau – Projektas), kuris pripažintas Klaipėdos
regiono regioninės svarbos ekonominiu projektu. Pagal Projektą planuojamiems objektams sukurti
yra pakviestas didelę tarptautinę patirtį panašių projektų įgyvendinimo srityje turintis Jungtinių
Amerikos Valstijų pilietis projektuotojas-inžinierius, kurio patirtis padės sudaryti palankias sąlygas
ne tik sėkmingai VMG grupės įmonių plėtrai, bet ir kompleksiniam minėto Projekto vystymui ir
įgyvendinimui pritraukiant stambių užsienio valstybių pramonės sektoriaus investuotojų.
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Įmonės įsipareigoja užtikrinti atvykstančių užsieniečių privalomos izoliacijos sąlygas.
Įvertinusi susiklosčiusią padėtį, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 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.
Šį klausimą prašom 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 patarėja Jurga Šimkutė,
tel. 8 706 63 210, el. p. jurga.simkute@eimin.lt.
PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas.

Ekonomikos ir inovacijų ministras

Jurga Šimkutė, tel. 8 706 63 210, el. p. jurga.simkute@eimin.lt

Rimantas Sinkevičius

