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RUSAKALBIAI RAJONO
MOKYKLOSE

 

2019 m.  Akmenės rajono ikimokyklinio ir bendrojo

ugdymo švietimo įstaigas lanko 14 užsienio

valstybių pilietybę turintys vaikai bei 3 suaugę,

kurie mokosi nuotoliniu būdu.



KODĖL PASIRINKO AKMENĖS
RAJONĄ?

 
1)Lietuvių ir ukrainiečių panašus mentalitetas;

2)Naujojoje Akmenėje vieni pigiausių butų visoje

Europoje;

3)Daug rusiškai gebančių bendrauti žmonių;

4)Gražiai sutvarkyti miestai ir graži gamta;

5)Jaučiamas palaikymas iš rajono valdžios;

6)Akmenės rajone yra labai saugu;

7)Visos reikalingos įstaigos ir paslaugos yra šalia



BENDRADARBIAVIMAS

 

Naujojoje Akmenėje įkurta Tarptautinio palaikymo

bendrija „Kelias į svajonę“, vienijanti lietuvius,

Lietuvoje ir Ukrainoje gyvenančius ukrainiečius, čia

yra ir keli rusai, pasitraukę iš savo tėvynės dėl

politinių persekiojimų ir dabar gyvenantys

Lietuvoje.



SUSITIKIMAS SU UKRAINIEČIŲ
VERSLININKAIS

 
2016 metų lapkričio 23 d. Akmenės rajono

savivaldybėje vyko bendras savivaldybės atstovų ir

atsakingų institucijų ir Ukrainos verslo struktūrų
susitikimas dėl galimybės vystyti ir plėtoti verslą
Akmenės rajone.



SUSITIKIMAS SU UKRAINIEČIAIS
IMIGRANTAIS

 
2016 m. gruodžio 16 d. Akmenės rajono savivaldybėje

vyko susitikimas ukrainiečių imigrantų problemoms

spręsti.



KULTŪRINIS BENDRADARBIAVIMAS

 

Jau minėta ukrainiečių tarptautinio palaikymo

bendrija „Kelias į svajonę“ tarpininkauja ir

padeda į Akmenės rajoną pasikviesti įvairių
menininkų bei kultūros sričių atstovų iš Ukrainos.

Vykdomi įvairūs projektai pasitelkiant vystomojo

bendradarbiavimo programą



IŠŠŪKIAI

 
1)   Užregistravęs įmonę Lietuvoje, užsienietis

pirmuosius 6 mėn. oficialiai Lietuvoje gali būti tik 90

dienų pagal turistinę vizą. Tik po to jis gali teikti

dokumentus nuolatinio gyvenimo Lietuvoje leidimui

gauti. Tai gana smarkiai apsunkina verslo pradžią
Lietuvoje;

2)   Per 6 mėn. naujai steigiamoje užsieniečio įmonėje

reikia pasiekti 28 tūkst. eurų kapitalą, o tai ne visiems

įmanoma;

3)   Toli gražu ne visoms užsieniečių įmonėms būtina

priimti į darbą 3 Lietuvos Respublikos piliečius ar

gyventojus, kaip to reikalauja dabartiniai įstatymai;

 



IŠŠŪKIAI 

 
4)   Ne visuomet lengva rasti įmonei tam tikrų kvalifikacijų
darbuotojus iš Lietuvos Respublikos piliečių ar nuolatinių
gyventojų, o įdarbinti darbininkus iš Ukrainos ar kitų ne ES šalių
yra gana sudėtinga;

5)   Net tuomet, kai įsteigtos įmonės savininkas gauna nuolatinį
leidimą gyventi Lietuvoje, jo šeima tokį leidimą gali gauti tik po

2 metų;

6)   Nepilnamečiai vaikai – ne ES piliečiai, besimokantys Lietuvos

mokyklose, turi teisę gauti nuolatinį leidimą gyventi, bet jų tėvai

tokio leidimo negauna, taigi, nepilnamečiai ar net mažamečiai

vaikai priversti palikti vieni, be tėvų, ieškant laikinų globėjų;

7)   Pilnamečiai užsieniečiai, besimokantys Lietuvos aukštosiose

mokyklose, gauna leidimą nuolat gyventi Lietuvoje tik tam laikui,

kol mokosi.



PASIŪLYMAI

 
1)   Steigiant užsieniečiui įmonę Lietuvoje, suteikti jam vizą
metams, tam, kad galėtų normaliai pradėti veiklą;

2)   Suteikti galimybę pasiekti reikalaujamą 28 tūkst. eurų
kapitalą per 24 mėn.;

3)   Sumažinti dabartiniuose Lietuvos Respublikos įstatymuose

numatytą reikalavimą užsieniečio įsteigtoje įmonėje privaloma

tvarka įdarbinti 3 Lietuvos Respublikos piliečius ar nuolatinius

gyventojus iki 1, su sąlyga, kad jam bus mokama ne mažiau kaip

500 eurų mėnesinis atlyginimas;

4)   Supaprastinti tvarką, pagal kurią išduodami leidimai dirbti

užsieniečiams, atšaukiant darbo biržos leidimus, bet įvedant

darbuotojų kontrolę;



PASIŪLYMAI

 
5)   Steigiamos įmonės savininkui gavus leidimą nuolat

gyventi Lietuvoje, tokius pat leidimus tuo pačiu išduoti

ir jo šeimos nariams;

6)   Nepilnamečių vaikų ne ES piliečių, besimokančių
Lietuvoje ir turinčių leidimą nuolat gyventi Lietuvoje,

tėvams taip pat suteikti leidimus nuolat gyventi

Lietuvoje;

7)   Suteikti pilnamečiams užsieniečiams, po to, kai jie

baigia studijas Lietuvoje, leidimą nuolat gyventi

Lietuvoje, jei čia gyvena jų tėvai, turintys Lietuvos

Respublikos pilietybę arba leidimą nuolat gyventi.



meras@akmene.lt

+37068786474
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