Projektas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. liepos 20 d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr. 46, 1 klausimas)
priedas
PRIEMONIŲ EMIGRACIJAI MAŽINTI IR GRĮŽTAMAJAI MIGRACIJAI DIDINTI PLANAS
Uždaviniai
1. Kokybiškas darbas
1.1. Darbas pagal
pašaukimą ir (ar) įgytą
kvalifikaciją, galimybė
kvalifikaciją tobulinti
ir plėsti

Priemonės
Verslo kūrimas:
Verslumo skatinimas:
konsultacijų ir informacijos teikimas asmenims, ketinantiems pradėti verslą;
konsultacijų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems iki 5 metų,
teikimas per Nacionalinį verslo konsultantų tinklą;
2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių „Verslumas
LT“ ir „Akademija LT“ įgyvendinimas;
verslumo skatinimo stovyklų mokiniams organizavimas;
verslumo skatinimo renginių organizavimas.
Finansinių išteklių prieinamumo verslui plėtra:
verslo pradžiai ir plėtrai skirtų finansinių priemonių įgyvendinimas per įsteigtą
Verslo finansavimo fondą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo;

Įgyvendinimo terminai

Atsakingi
vykdytojai
Ūkio ministerija

nuolat
nuolat
2016 m. III ketv. – 2020 m. III
ketv.
nuolat
nuolat

verslo pradžiai ir plėtrai skirtų naujų finansinių priemonių, finansuojamų
grįžusiomis finansinių priemonių lėšomis, įgyvendinimas;

2017 m. II ketv. – 2023 m. IV Ūkio ministerija
ketv. su galimybe terminą
pratęsti
2015 m. IV ketv. – 2020 m.
IV ketv. su galimybe terminą
pratęsti

rizikos kapitalo rinkos plėtra steigiant pradinės, plėtros stadijos rizikos kapitalo bei
koinvesticinius fondus ir į juos pritraukiant privačių investuotojų lėšas;

2016 m. IV ketv. – 2028 m.
IV ketv. su galimybe terminą
pratęsti

finansinės naštos mažinimas įmonėms, siekiančioms gauti finansų įstaigų teikiamą
finansavimą, – įgyvendinant priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“;
Verslumo skatinimo fondo, finansuojamo iš Europos socialinio fondo,
2014–2020 metų priemonės.
Administracinės naštos verslui mažinimas:
informacinių įpareigojimų, licencijų, leidimų ir kitokių reikalavimų verslui
mažinimas;

2016 m. I ketv. – 2023 m.
III ketv.
2016–2020 m.

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

nuolat

Ūkio ministerija
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Priemonės
kontrolinių klausimynų sistemos atliekant ūkio subjektų patikrą taikymo sparti
plėtra
Vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje
didinimas – jiems palankių sąlygų spręsti socialinius ir pilietinius klausimus
sukūrimas:
Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo
2016–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimas
Vyriausybės ir nevyriausybinių organizacijų sąveika
Vyriausybės nutarimu įsteigti Ministro Pirmininko vadovaujamą Lietuvos
galimybių pristatymo užsienyje koordinavimo tarybą, kurią sudarytų valstybės
institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir išeivijos atstovai

Savivaldybių investicinės aplinkos gerinimas ir socialinės atskirties mažinimas
įgyvendinant regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas:
dvišalių nuolatinės partnerystės grupių investicijoms pritraukti kūrimas;
verslo, mokslo įstaigų ir savivaldybių partnerystės skatinimas, kuriant formalizuotas
struktūras (pvz., nuolatines grupes prie regionų plėtros tarybų);
gyventojų, ypač jaunimo, verslumo skatinimas, suteikiant kompleksinę pagalbą
(verslui patrauklios infrastruktūros sukūrimas, konsultavimas, mentorystė,
investicinė pagalba, socialinė infrastruktūra)
Samdomas darbas
Apmokamų atostogų dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo programose
suteikimas (numatyta Darbo kodekso projekte).

Darbo jėgos kvalifikacijos atitikties darbo rinkos reikmėms didinimas per bedarbių
profesinį mokymą (2016 m. mokytis profesijos nusiųsti apie 15 tūkst. darbo
ieškančių žmonių).

Įgyvendinimo terminai

Atsakingi
vykdytojai

2017 m. IV ketv.
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
2016–2020 m.

2016 m. IV ketv.

Ūkio ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija,
Vyriausybės
kanceliarija
Vidaus reikalų
ministerija

2018 m.
2018 m.
2016–2023 m.

2017 m.

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija,
Lietuvos darbo
birža

2016 m.

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
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Priemonės
Galimybės įgyti konkrečių praktinių įgūdžių realiose darbo vietose užtikrinimas
(įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuočių organizavimas).

Įgyvendinimo terminai
nuo 2017 m.

Laisvų darbo išteklių integracija į darbo rinką (projektai, skirti jaunimui,
vyresniems asmenims, ilgalaikiams bedarbiams):

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

jaunimo garantijų iniciatyva – projektai „Atrask save“ ir „Naujas startas“;
vyresniems nei 50 metų asmenims skirtas projektas „Vyresnio amžiaus bedarbių
rėmimas“;
ilgalaikiams bedarbiams skirtas projektas „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo
rėmimas“.

2018 m. III ketv.
2017 m. IV ketv.

Naujų darbo vietų steigimas – verslumo ir užimtumo didžiausio nedarbo teritorijose
skatinimas vykdant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus
Aukštos kvalifikacijos darbo jėgos pritraukimas:
lietuvių kilmės mokslininkų ryšių su Lietuva palaikymas ir stiprinimas (pvz.,
mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkursai);

nuolat

2016 m.

nuolat

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektų,
padėsiančių susigrąžinti intelektualus ir pasitelkti profesionalus, įgyvendinimas

1.2. Pajamos,
užtikrinančios
pakankamą
pragyvenimo lygį

Minimaliojo darbo užmokesčio didinimas (gavus Lietuvos Respublikos trišalės
tarybos išvadą ir atsižvelgiant į šalies ūkio vystymosi rodiklius bei tendencijas).
Darbo apmokėjimo reglamentavimo tobulinimas (parengtas Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas).
Darbo kodekso projekte įtvirtintos nuostatos, kad minimalusis darbo užmokestis
mokamas tik už nekvalifikuotą darbą, realizavimas.
Valstybės garantuojamos piniginės socialinės paramos nuoseklus teikimas
(socialinių pašalpų ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto

Atsakingi
vykdytojai
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Lietuvos mokslo
taryba

nuo 2017 m.
nuo 2017 m.
nuo 2017 m.
nuolat

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
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Priemonės
vandens išlaidų kompensavimas, išmokos vaikams, parama mokiniams –
nemokamas maitinimas mokyklose, parama mokinio reikmenims įsigyti)
Neapmokestinamųjų pajamų dydžio didinimas

2. Socialinės ir kitos
garantijos

3. Paslaugų
prieinamumas ir
kokybė
3.1. Socialinių ir kitų
(sveikatos, švietimo,
kultūros, viešojo
saugumo, finansų ir
kitų) paslaugų
prieinamumas ir
kokybė

Vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų (mokslo laipsnius turinčių
asmenų) ir tyrėjų (aukštos kvalifikacijos praktikų) atlyginimų didinimas;
doktorantų stipendijų didinimas 20 proc., taip skatinant asmenis studijuoti
doktorantūroje ir neišvažiuoti iš Lietuvos
Socialinio draudimo išmokų asmenims, kuriems šios išmokos priklauso, mokėjimo
laiku užtikrinimas.
Visapusiško asmens informavimo apie jam priklausančias socialinio draudimo
išmokas užtikrinimas.
Galimybių darbo netekusiems asmenims gauti nedarbo socialinio draudimo išmokas
užtikrinimas.
Galimybės mokėti dalines darbo išmokas, siekiant ilgiau išlaikyti darbuotoją darbo
rinkoje, realizavimas
Integralios pagalbos paslaugų teikimas visose savivaldybėse.
Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas – sudaryti sąlygas šeimai
gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo
arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant padėti šeimai įveikti iškilusias krizes
bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Vaikų dienos centrų veiklos plėtra.
Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti (skiriant subsidijas būsto kredito daliai
apmokėti, nuomojant savivaldybės socialinį būstą arba mokant būsto nuomos ar
išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją
Mokymosi visą gyvenimą skatinimas.
Mokyklų tinklo optimizavimas, švietimo paslaugų tolygios kokybės užtikrinimas
visose savivaldybėse.
Aukštos kokybės profesinio mokymo ir aukštųjų mokyklų paslaugų užtikrinimas
Tikslinių teritorijų plėtra, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos projektus

Įgyvendinimo terminai

2017 m.
nuo 2017 m. sausio 1 d.

nuo 2017 m. sausio 1 d.
nuolat
nuolat

Atsakingi
vykdytojai
Finansų
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

nuolat
nuo 2017 m.
2016–2019 m.
2016–2020 m.

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija,
savivaldybės

2016–2018 m.
nuolat

nuolat
nuolat
nuolat
nuolat

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija
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3.2. Individo ir jo
šeimos narių
integracijos į
visuomenę
(bendruomenę)
galimybės

4. Paprastos, greitos,
sklandžios migracijos
procedūros (verslui,
individui ir jo šeimos
nariams)

Priemonės

Įgyvendinimo terminai

Kultūrinių, ekonominių ir kitų ryšių su užsienio lietuviais stiprinimas

nuolat

Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ tąsa (talentų pritraukimas iš
užsienio, reklamuojant karjeros galimybes emigravusiems lietuviams ir užsienio
profesionalams ir sukuriant galimybę dirbti bandomąjį darbą)
Palankesnių sąlygų užsienio lietuviams, stojantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas,
sudarymas (pavyzdžiui, prie konkursinio balo pridedant 1 papildomą balą užsienio
lietuviams, studijuojantiems Lietuvoje, skiriant stipendijas ir / ar socialines išmokas,
atsižvelgiant į studento socialinę padėtį).
Galimybių į užsienį išvykusiems Lietuvos vaikams mokytis nuotoliniu būdu
5 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose sudarymas (mokyklų sąrašas skelbiamas
adresu http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-isusienio-isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni).
Iš užsienio sugrįžtantiems vaikams, kurie deramai nemoka lietuvių kalbos ar turi
kitų ugdymo sunkumų, sąlygų mokytis su bendraamžiais sudarymas (reikiamos
pagalbos teikimas, o ne siuntimas mokytis į žemesnes klases)
Psichologinių paslaugų grįžusiems arba ketinantiems grįžti į Lietuvą emigrantams
teikimas internetu.
Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimas
Migracijos padalinių paslaugų gerinimas, elektroninių paslaugų teikimas

nuolat

Palankesnių sąlygų atvykti užsieniečiams – trūkstamų Lietuvos darbo rinkoje
profesijų specialistams – nustatymas

nuo 2017 m.

nuolat

Atsakingi
vykdytojai
Užsienio reikalų
ministerija,
Kultūros
ministerija, Ūkio
ministerija, kitos
institucijos pagal
kompetenciją
Vyriausybės
kanceliarija, Ūkio
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija

nuolat

nuolat

nuolat
2016 m.
2016–2020 m.

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija
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5. Kryptinga ir
kompleksinė
informacijos apie
Lietuvą ir gyvenimo
bei darbo joje sąlygas
sklaida

Priemonės

Įgyvendinimo terminai

Atsakingi
vykdytojai
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

Elektroninio leidinio „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“ rengimas ir atnaujinimas

nuolat

Informacijos ir konsulinės pagalbos visais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu
Lietuvoje susijusiais klausimais teikimas (Tarptautinės migracijos organizacijos
Migracijos informacijos centro funkcionalumo didinimas)
Užsienio valstybėse veikiančių ir užsienio lietuvių vadovaujamų verslo struktūrų
bendradarbiavimo su Lietuvos verslo atstovais skatinimas.

2017 m.

nuolat

Ūkio ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

Lietuvių kilmės verslininkus jungiančio tinklo plėtra.

nuolat

Ūkio ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

Lietuvių kilmės verslininkų informavimas apie verslo plėtros Lietuvoje galimybes.

nuolat

Ūkio ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

Atskiro padalinio įstaigoje prie Ūkio ministerijos įsteigimas. Padalinio funkcijos:
aukštos kvalifikacijos specialistų (toliau – talentų) pritraukimo ir išlaikymo
politikos strategijos formavimas ir įgyvendinimas;
strateginės rinkodaros priemonių talentams pritraukti įgyvendinimas;
informacijos apie situaciją šalies darbo rinkoje ir kitų talentams aktualių duomenų
teikimas;
paskatų, skirtų talentams, inicijavimas ir įgyvendinimas;
visuomenės informavimas apie talentų politikos svarbą.

2017 m. I ketv.

Ūkio ministerija

Elektroninės informacinės platformos, kurios pagrindinis tikslas pritraukti aukštos
kvalifikacijos specialistus, gyvenančius užsienyje (Lietuvos ir užsienio piliečius),
gyventi ir dirbti Lietuvoje, sukūrimas

2016 m. IV ketv.

Ūkio ministerija,
VšĮ „Investuok
Lietuvoje“
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Priemonės

-

-

-

-

Informacinių portalų sujungimas į tinklą pagal vieno langelio principą. Būsimo
tinklo dalyviai:
Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ (teikia konsultacijas visiems
sugrįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems užsienio lietuviams. „Renkuosi
Lietuvą“ vieno langelio principu teikia informaciją, susijusią su darbo, socialinės
apsaugos, švietimo, sveikatos, užsieniečių Lietuvoje ir kitais su grįžimu į Lietuvą
susijusiais klausimais);
VšĮ „Versli Lietuva“ (padeda konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje,
eksportuoti, teikdama mokymų, konsultacijų ir verslo partnerių paieškos paslaugas,
naudodama efektyvią organizacijos struktūrą ir partnerių tinklą);
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ (padeda pritraukti investicijas, skirtas paslaugų, gamybos
bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sektoriams, kuriantiems naujas
aukštos pridėtinės vertės darbo vietas šalyje);
Startup Lithuania (inkubatorius ir akseleratorius, veikiantis kaip Practica Capital
valdomo Practica Seed Fund ankstyvos stadijos rizikos kapitalo fondo dalis);
UAB INVEGA (Verslumo skatinimo fondas, parama pirmam darbui);
Global Lithuanian Leaders (verslo bendradarbiavimo platforma);
Programos „Globali Lietuva“ partneriai (Užsienio lietuvių įsitraukimo į Lietuvos
gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programa);
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (palaikydama lietuvišką identitetą kuria aktyvią,
pilietišką bei visuomenišką jaunimo bendruomenę pasaulyje).

Įgyvendinimo terminai
nuolat

Atsakingi
vykdytojai
Vidaus reikalų
ministerija,
bendradarbiaujant
su Tarptautinės
migracijos
organizacijos
Vilniaus biuru,
Ūkio ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija,
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija,
Švietimo ir
mokslo
ministerija ir kitos
institucijos

Siekiant sužinoti visuomenės nuomonę apklausos „Ką Jūs manote apie emigraciją?“
organizavimas per e-piliečio portalą „Mano Vyriausybė“

––––––––––––––––––––

Vyriausybės
kanceliarija

