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AVOCAD informuoja 

Su apribojimais atnaujintas prašymų dėl užsieniečių 

leidimų dirbti ir atitikties darbo rinkos poreikiams 

nagrinėjimas 

2020 m. kovo mėnesio šalyje paskelbus karantiną, sustojo viešųjų paslaugų, taip pat ir prašymų 

leidimams dirbti ir sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams, priėmimas 

ir nagrinėjimas Užimtumo tarnyboje.  

Šie procesai atnaujinti buvo liepos 20 d., tačiau ne visa apimtimi, o su tam tikrais apribojimais –  

pavyzdžiui, visiems iš trečiųjų šalių atvykusiems piliečiams bus privaloma 14 dienų izoliacija. 

Atvykstantiems darbuotojams taikomi ribojimai bei reikalavimai: 

• užsieniečiai per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvą momento privalo užsiregistruoti Nacionaliniame 

visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos;  

• užsieniečiams ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus 

vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto 

priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos 

teritorijos dienos, bet ne ilgiau 14 dienų;  

• užsieniečiams, atvykusiems iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

paveiktų šalių sąrašą, privaloma per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į 

Karštąją liniją 1808 arba kitą COVID-19 ligos tyrimus atliekančią įstaigą dėl tyrimo ligai 

nustatyti atlikimo;  

• izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas ir į tyrimo dėl COVID-19 ligos 

paėmimo vietą užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo reikalais, arba 

užsieniečiams, kuriems leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo 

srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė, privalo užtikrinti ir apmokėti 

darbdavys arba pats užsienietis. 
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Šiuo metu į COVID-19 paveiktų šalių sąrašą patenka ir šios šalys, darbuotojų migracija iš kurių yra 

aktuali Lietuvai: Baltarusijos Respublika, Kazachstano Respublika, Kirgizijos Respublika, Rusijos 

Federacija. 

Kita vertus, nors atvykstantys asmenys turi laikytis saviizoliacijos taisyklių, dokumentus Užimtumo 

tarnybai gali pateikti darbdavys (įgaliotas jo atstovas).  
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