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DARBUOTUOJŲ  PAGAL  TRŪKSTAMŲ   
PROFESIJŲ  LIETUVOJE   SĄRAŠĄ 

PRITRAUKIMAS   IŠ   INDIJOS 



INDIJOS-BALTIJOS PREKYBOS RŪMAI 
CONFIDUS CAPITAL 

• „Indijos-Baltijos Prekybos Rūmai“ ir „Confidus Capital“ (toliau Paslaugų davėjas), jungtinės veiklos pagrindu, 
atlieką specialistų bei aukštos kvalifikacijos  darbuotuojų  paiešką ir atranką Indijoje pagal Užimtumo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą profesijų, kurių darbuotuojų trūksta 
Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. 
liepos 11d. Nutarimu Nr.695 dėl profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotuojų trūksta 
Lietuvos Respublikoje, sąrašą bei pagal Europos tarybos direktyvą 2009/50/EB , 2009 m. gegužės mėn. 25 d. 

 

• Paslaugų davėjas disponuoja tūkstantinę specialistų ir aukštos kvalifikacijos  darbuotuojų  duomenų baze Indijoje 
ir gali operatyviai pateikti atskirų darbuotuojų CV ir jų darbo kvalifikacijos aprašymus, taip pat padeda atlikti 
interviu su konkrečiais kandidatais; 

 

• Paslaugų davėjas organizuoja ir koordinuoja kandidatams iš Indijos vizų išdavimo, jų atvykimo ir jiems išdavimo 
Lietuvoje leidimo dirbti ir gyventi paslaugas pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, patvirtintas programas ir 
nutarimus; 



INDIJOS-BALTIJOS PREKYBOS RŪMAI 
CONFIDUS CAPITAL 

• Indijos ir Lietuvos bendrų įmonių – „Indijos-Baltijos Prekybos Rūmai“ ir „Confidus Capital“ kartu su savo 
atstovybėmis ir agentais Indijoje (toliau Paslaugų davėjas) veiklos verslo  garantas yra ilgametė ir atsakinga šių 
įmonių veikla ir patirtis Indijoje bei Europos Sąjungoje;  

• Paslaugų davėjo pagrindiniai veiklos etapai: 

   - Pradiniame etape Paslaugų davėjas apibrėžią  Užsakovo poreikį ir konkrečią pageidaujamo darbuotuojo profesinę 
kvalifikaciją, jo atlygimą, gyvenimo ir darbo sąlygas, darbo sutarties laikotarpį ir pan.;  

   - Paslaugų davėjas atrenką kandidatus Indijoje ir pateikia Užsakovui jų CV, dokumentus patvirtiniančius jo profesiją, 
kvalifikaciją bei patirtį; 

   - Pagal pageidavimą  kartu su Užsakovu atliekamas interviu ir darbinis pokalbis; 

   - Kai kurioms profesijoms  (pvz. suvirintojai, sunkvežimių vairuotuojai ir kt.) Indijoje atliekami papildomi testai ar 
egzaminai, kurie patvirtintų kandidato profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Užsakavo poreikius; 

   - Patvirtinto Užsakovo  kandidatui  Paslaugų davėjas padeda Užsakovui organizuoti ir koordinuoja Lietuvos darbo vizų ar 
leidimų gyventi  ir dirbti Lietuvoje išdavimą Lietuvos Imigracinėje tarnyboje ar Lietuvos ambasadoje Delyje pagal Lietuvoje 
galiojančius įstatymus, nutarimus bei patvirtintas programas;  

   - Paslaugų davėjas, prieš atvykstantant  ir atvykus darbuotuojams iš Indijos dirbti į Lietuvą, konsultuoją Užsakovą bei 
padeda naujiems darbuotuojams  socializuotis  ir adaptuotis naujoje aplinkoje. Tokiu būdu Paslaugų davėjas padeda 
Užsakovui spręsti komunikacines ir tarpkultūrines problemas  su naujais darbuotuojais, iškaikant jų darbo vietas;  



PROJEKTO DETALĖS BEI PASLAUGŲ DAVĖJO 
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS 

• Paslaugų davėjo veiklos verslo  garantas yra 10 metų atsakinga veikla ir patirtis Indijoje, gausus ir platus 
bendradarbiaujančių įmonių ir organizacijų tinklas Indijoje bei žinomumas šioje šalyje:  VŠĮ „Indijos - Baltijos Prekybos 
Rūmai“ glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ambasada Indijoje ir Indijos Respublikos ambasada Lenkijoje bei 
su Indijos valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis. „Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“ yra pasirašę 
bendradarbiavimo sutartis su šiomis Indijos verslo asociacijomis: FICCI – Federation of India Chambers of Commerce and 
Industry (Delhi, www.ficci.in), WTC-World Trade Centre (Mumbai, www.tcmumbai.org ), FIEO – Federation of Indian Export 
Organisations (Delhi, www.fieo.org). 
 

• Paslaugų davėjas turi išskirtiniuss Indijos ambasados Lenkijoje įgaliojimus teikti Lietuvoje Indijos vizos tvarkymo paslaugas; 
 

• VšĮ „Indijos-Baltijos Prekybos Rūmai“ per 10 metus organizavo 9-ias Lietuvos verslo misijas į Indiją, pastoviai skaito paskaitas 
ir konsultuoja įmones apie esamas Indijos verslo sąlygas, jos specifiką, išskirtinį mentalitetą ir pan. 
 

• Ilgalaikė ir įvairiapusė  patirtis Indijos rinkoje, platūs partnerių ratas ir žinomumas Indijoje,  Paslaugų davėjui duoda tvirtą 
pagrindą, užtikrinti Užsakovui kokybiškas ir savalaikes ieškomo kandidato  įdarbinimo paslaugas bei teikiamų darbuotuojų  
patikimumą ir profesijos atitikimą Užsakovo lūkesčiams.  
 

• Paslaugų davėjo veikla maksimaliai padės Užsakovui, atsiriboti nuo nelegalų žmonių iš Indijos atvykimo į Lietuvą ir taip 
išvengti nereikalingų rūpesčių ir išlaidų. 
 
 
 

 



PASLAUGŲ APRAŠYMAS 

• Lietuvos ir Užsakovo reklamavimas Indijoje, kaip 
puiki vieta persikelti darbui  

• Apibendrinami Užsakovo reikalavimai kandidato 
profesinei kvalifikacijai ir darbo pasiūlymas 

• Dviejų sutarčių pasirašymas: konsultacinės ir 
paslaugų su Paslaugų davėju 

• Užsakovo kontaktinis asmuo atrenkant ir atvežant 
darbui darbuotuojų iš Indijos 

• Potencialių  kandidatų Indijos informacinėje 
duomenų bazėje, atrenkami kandidatai, 
perduodami Užsakovui  jų CV, profesinę 
kvalifikaciją patvirtinantis dokumentai ir kt. 

• Intervių organizavimas kartu su Užsakovu 

Darbuotuojų paieška 
Indijoje ir jų pritraukimas 

• Atrinkto kandidato darbo vizos išdavimo 
arba leidmo gyventi Lietuvoje 
organizavimas  

• Atvykimo į darbo vietą ir apgyvendinimo 
koordinavimas 

• Leidimo gyventi išdavimo Imigracinėje 
tarnyboje koordinavimas 

Darbuotuojo perkėlimo 
koordinavimas 

 

• Užsakovo ir jo atsakingų 
darbuotuojų  konsultavimas, 
spręndžiant  komunikacines ir 
tarpkultūrines problemas 

• Kandidato socializacija ir pagalba 
bendraujant  ir prisitaikant prie 
naujos aplinkos Lietuvoje 
 

Darbuotujų socializacija 



KANDIDATO  ĮDARBINIMO  - ATVYKIMO PROCEDŪRA  
BEI  LAIKOTARPIS 

Pasirašius 2  sutartys: su 
VšĮ Indijos-Baltijos 

Prekybos Rūmais ir UAB 
Confidus Capital, 

pateikiamas  kandidatų 
CV su jų darbo 

aprašymu, atliekamas 
interviu 

Atliekamos šios 
procedūros: D Vizos 

išdavimo su leidimu dirbti  
LT ambasadoje Indijoje 

arba LR Imigracinėje 
tarnyboje leidimui gyventi  

Kandidato atvykimo 
koordinavimas: avia 

bilietai, apgyvendinimas 

Darbo pradžia pas 

Užsakovą, 

Metinės  sutarties su 
darbuotuoju sudarymas  

Gavus D viza ir praėjus 

 6-7 mėnėsiams, jeigu 
Užsakovas ir 

darbuotuojas 
pageidauja, 

pradedama Leidimo 
gyventi gavimo 

procsdūra 

1- 2 savaitės 

- D viza 2-4 savaitės  

- Leidimas gyventi 2-4 
mėnesiai 

1-3 mėnesiai 2-4 mėnesiai 



PASLAUGŲ DAVĖJO PARTNERIAI 

Lithunia – India Forum 

BLS International Visa Services Baltics: joint venture LT-India 

Indian -  Baltic  Chamber of Commerce 

Indian Community in Lithuania 

धन्यवाद 



KONTAKTAI 

Klinikų g. 11, Vilnius,  

LT-10326, Lietuva 

Tel.:    +370 600 22499 

E.p.:   gc@ibcc.lt 

www.ibcc.lt 

www.blsindiavisa-lithuania.com  

  

 Gediminas Citukas 

 

 Indijos – Baltijos  

 Prekybos Rūmų  

    Prezidentas  

  

 

 Monal Sachdeva 

 

 Confidus Capital 

 Bendrasavininkas 

G-130B, Florence Villa, Sector 56, 

Gurgaon, 122011, Haryana, India  

Tel.:    +91 98180 98799 

         E.p.:sachdeva_monal@rediffmail.com 

         www.confidusstaffing.com   


