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Izmaiņas Lietuvas migrācijas likumos
2016. gada 14. septembrī Lietuvas Parlaments ir veicis izmaiņas Ārzemnieku legālā statusa 

likumā, kurš stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī. Izmaiņas attiecināmas uz jaunuzņēmumu 

dibinātājiem (start-up), augsti kvalificētiem darbiniekiem (ES Zilā karte), kā arī iedzīvotājiem 

ārpus ES, kuri vēlas nodibināt savu biznesu Lietuvā. 

Jaunuzņēmumi

Jaunuzņēmumu dibinātāji varēs iegūt uzturēšanās atļauju bez iepriekš nepieciešamajiem 

nosacījumiem – investēt noteiktu daudzumu kapitālā vai arī noalgot noteiktu skaitu 

darbinieku. Ārzemnieki varēs dibināt savu uzņēmumu Lietuvā, ja tas atbildīs sekojošiem 

kritērijiem:

• jaunuzņēmuma darbība ir veltīta tehnoloģiju attīstībai vai inovācijām;

• jaunuzņēmuma dibinātājam piemīt visas nepieciešamās kvalifikācijas, finanšu un 

biznesa plāns.

Pirms uzturēšanās atļaujas kārtošanas, jaunuzņēmumu dibinātājiem būs jāsaņem 

dokuments, kurš apliecinās, ka viņi atbilst šiem kritērijiem. 30 dienu laikā pēc uzturēšanās 

atļaujas saņemšanas uzņēmējs varēs nodibināt savu uzņēmumu un sākt darboties. Atļauja 

tiks izsniegta uz vienu gadu ar iespēju to pagarināt uz tikpat ilgu laika posmu.

ES Zilā karte

No 2017. gada iespēja iegūt Zilo karti būs ne tikai tiem ārzemniekiem, kuriem ir universitātes 

diploms, bet tiks ņemta vērā vismaz 5 gadu ilga darba pieredze. Lietuvas valdība izstrādās 

kritērijus, pēc kuriem varēs vienādot šos abus kritērijus. Šīs izmaiņas īpaši attiecas uz IT un 

citiem sektoriem, kuros darba pieredze ir svarīgāka nekā universitātes diploms. 

Līdz šim, lai pieteiktos Zilajai kartei bija neieciešams apstiprinājums no Lietuvas 

nodarbinātības dienesta par to, ka ārzemnieka profesija ir nepieciešama Lietuvas darba 

tirgū. Līdz ar jaunajām izmaiņām, šāds apstiprinājums nebūs nepieciešams. Tiks izveidots 

saraksts ar nepieciešamajām profesijām, tādējādi šis process tiks uzlabots un noritēs ātrāk. 

Saraksts tiks apstiprināts Lietuvas valdībā. 
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Uzturēšanās atļauja akcionāriem un direktoriem

Iepriekšējie noteikumi, ka uzņēmumā jābūt vismaz 3 pilna laika darbiniekiem, ir atcelts. 

Tā vietā jaunajos noteikumos nav nozīmēts konkrēts skaits darbinieku, bet kopējam 

atalgojumam ir jābūt vismaz divu Lietuvas vidējo algu apmērā. Akcionāri un direktori, kuri 

atbilst augstākajām prasībām, var iegūt uzturēšanās atļauju uz ilgāku laiku. Šāda opcija ir 

iespējama ārvalstu akcionāriem, kuri savā uzņēmumā investē 260 000 EUR un rada vismaz 

5 jaunas darbavietas vietējiem darbiniekiem. Direktori var pagarināt savu uzturēšanās 

atļauju, ja uzņēmuma akcijas ir vismaz 500 000 EUR vērtas, un uzņēmums nodarbina 10 

vietējos darbiniekus (ar algas līmeni ne zemāku, kā vidējā Lietuvas alga – 770 EUR) vai arī 

ārzemniekus, kuriem ir ES Zilā karte. 

Jaunās likuma izmaiņas samazinās nelegālās nodarbinātības risku, kas saistīts tieši ar direktoru 

algošanu. Lai iegūtu uzturēšanās atļauju, uzņēmumam jau bija jādarbojas 6 mēnešus un 

šāds regulējums līdz šim radīja riskus nelegālā vadības nodarbinātībā. Jaunie noteikumi 

paredzēs to, ka uzņēmums varēs legāli darboties, un darbinieki tiks likumīgi pieņemti darbā, 

kamēr tiek kārtotas visas atļaujas, un sasniegts optimālais darbošanās laiks. 

Uzturēšanās atļauja ģimenes locekļiem

Jaunie noteikumi pavērs iespējas ārzemniekiem uzturēties Lietuvā kopā ar ģimeni.  Līdz šim šī 

iespēja bija tikai tiem ārzemniekiem, kuri Lietuvas uzņēmumos ir investējuši ļoti lielas naudas 

summas vai arī tiem, kuriem bija ES Zilā karte. No nākamā gada šī iespēja būs pieejama:

• ārzemniekiem, kuriem ir ES Zilā karte;

• jaunuzņēmumu dibinātājiem;

• vadītājiem un citiem speciālistiem attiecīgā nozarē;

• visiem akcionāriem un direktoriem ar pagaidu uzturēšanās atļauju. 

Citas izmaiņas attiecībā uz uzturēšanās atļauju

Ārzemnieku pieņemšana darbā valstij vajadzīgajās profesijās procesu paātrinās par 2 

mēnešiem, jo nebūs nepieciešams izsludināt vakanci, un gaidīt kamēr to apstiprinās Lietuvas 

Nodarbinātības dienests. 

Līdz šim atalgojums ārzemju darbiniekam bija vienāds un ne zemāks kā vietējam 

darbiniekam attiecīgajā amatā, bet ar jaunajām izmaiņām tas nevarēs būt zemāks par vidējo 

Lietuvas algu. 

Ārzemju studenti Lietuvā varēs strādāt līdz 20 stundām nedēļā, un nebūs nepieciešama 

darba atļauja.


