Sprendimas dėl atitikimo darbo rinkos
poreikiams

Leidimas dirbti
•
•
•
•
•

Paprastai išduodamas 1 metams, jo pagrindu
užsienietis būdamas savo kilmės šalyje gauna
Nacionalinę D vizą.
Dažniausiai leidimas gyventi tokiu atveju
neišduodamas (pagrindu, jog asmuo turi
leidimą dirbti).
Nereikia deklaruoti gyvenamosios vietos ar
laukti sprendimo dėl leidimo gyventi
(greičiausia opcija).
Leidimą dirbti privaloma gauti iki atvykimo į
Lietuvą, antraip darbo birža atsisako jį
išduoti.
Viza išduodama per 15 dienų.

•
•
•

•

Paprastai išduodamas 2 metams, jo pagrindu
galima kreiptis dėl leidimo gyventi.
Leidimas
gyventi
išduodamas
darbo
laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 2 metams.
Keliami specifiniai reikalavimai: sudaroma
darbo sutartis bus ne trumpesnė nei 6 mėnesiai;
pateikiami dokumentai apie darbuotojo
kvalifikaciją bei turima ne mažesnė nei 1 metų
patirtis per pastaruosius 2 metus pagal turimą
kvalifikaciją.
Sprendimo dėl leidimo gyventi reikia laukti 4
mėnesius (skubos tvarka – 2 mėnesius).

Sprendimas dėl aukštos profesinės kvalifikacijos
reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo
rinkos poreikiams
•

•

Išduodamas, jei turima aukšta kvalifikacija ir ketinama mokėti ne
mažesnį nei 1,5 šalies vidutinio bruto atlyginimo darbo
užmokestį. Jo pagrindu kreipiamasi dėl leidimo gyventi
išdavimo.
(Tokiu atveju, leidimas gyventi svarstomas iki 2 mėnesių bendra
tvarka, iki 1 mėnesio – skubos tvarka).
Jei ketinama mokėti trigubą šalies vidutinio bruto atlyginimo
darbo užmokestį bei įdarbinti ilgiau nei metams, galima kreiptis
tiesiai dėl leidimo gyventi (mėlynosios kortelės).
(Tokiu atveju, arba kai darbuotojo profesija patenka į trūkstamų
profesijų sąrašą (žr. apačioje), bendra tvarka leidimas gyventi
išduodamas per 1 mėnesį, skubos tvarka – 15 dienų).

Išdavimo tvarka
1. Darbdavys turi kreiptis į darbo biržą ir
užregistruoti laisvą darbo vietą. Skelbimo
galiojimo trukmė – ne trumpesnė nei 14
kalendorinių dienų.
2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų
gavimą, darbo birža tikrina, ar darbdavys
atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai,
nėra bankrutavęs ir kt.)
3. Leidimas dirbti teritorinės ir Lietuvos darbo
biržų išduodamas ne ilgiau kaip per mėnesį.
Daugiau informacijos rasite čia.

1. Darbdavys turi kreiptis į darbo biržą ir
užregistruoti laisvą darbo vietą. Skelbimo
galiojimo trukmė – ne trumpesnė nei 14
kalendorinių dienų.
2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų
gavimą, darbo birža tikrina, ar darbdavys
atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai, nėra
bankrutavęs ir kt.)
3. Teritorinė ir Lietuvos darbo biržos per ne ilgiau
nei per mėnesį priima sprendimą.
Daugiau informacijos rasite čia.

1. Darbdavys turi kreiptis į darbo biržą ir užregistruoti laisvą darbo
vietą. Skelbimo galiojimo trukmė – ne trumpesnė nei 7
kalendorinės dienos.
2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, darbo birža
tikrina, ar darbdavys atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai,
nėra bankrutavęs ir kt.)
3. Teritorinė ir Lietuvos darbo biržos sprendimą priima per ne
daugiau nei 10 kalendorinių dienų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Darbo rinkos poreikio vertinimas netaikomas/leidimas dirbti nereikalingas (darbdaviui nereikia kreiptis į darbo biržą)
Užsieniečiams, jeigu jie turi profesiją, kuri įtraukta
į trūkstamų profesijų sąrašą pagal ekonomines
veiklos rūšis. Jiems atvykti pakanka turėti tik
nacionalinę vizą.

Leidimo
laikinai
gyventi
išdavimo
atveju
užsieniečiams, kurių profesija įtraukta į trūkstamų
profesijų sąrašą pagal ekonomines veiklos rūšis
bei Lietuvoje studijas/profesinius mokymus
pabaigusiems asmenims.

Mėlynosios kortelės išdavimo atveju aukštos profesinės kvalifikacijos
užsieniečiams, kurių profesija įtraukta į trūkstamų aukštos
kvalifikacijos profesijų sąrašą, jei įdarbinama ne trumpiau nei
metams ir įsipareigojama mokėti ne mažesnį nei 1,5 šalies vidutinio
bruto atlyginimo darbo užmokestį.

