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DĖL BEDARBYSTĖS MAŽINIMO TRANSPORTO SEKTORIUJE
2008 m. Lietuvos darbo birža (LDB) išdavė 7819 leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvos
Respublikoje, iš jų 2713 leidimų dirbti vairuotojams, 2009 m. LDB išdavė 2239 leidimus dirbti
užsieniečiams Lietuvos Respublikoje, iš jų 726 leidimus dirbti vairuotojams. Kadangi leidimai
dirbti išduodami metams arba dviems tikėtina, kad 2010 metais bus kreiptasi dėl 5000 leidimų
išdavimo arba pratęsimo. Didėjant bedarbystei Lietuvos Respublikoje, daugėja įmonių
piktnaudžiaujančių ir Lietuvos gyventojus keičiančių į trečių šalių gyventojus, nesilaikydami
galiojančių teisės aktų:
Lietuvos Respublikos Įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties 62 straipsnyje numato
reikalavimą, jog užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą dirbančio
Lietuvos Respublikos gyventojo.
2009 m. rugpjūčio 14 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-500, 52 punktas
„Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos Respublikos
gyventojo. Lietuvos darbo birža, teritorinė darbo birža, taikydama šias nuostatas, atsižvelgia į Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kas ketvirtį skelbiamą vidutinį mėnesinį bruto darbo
užmokestį pagal ekonomikos sektorius ir ekonominės veiklos rūšis“. Apie 30% leidimų dirbti išduota
transporto sektoriuje, nors statistinis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis transporto ir sandėliavimo
sektoriuje 2009 II ketvirtį buvo 2193 Lt., 2009 IV ketvirtį buvo 2089 Lt., sudarytose sutartyse rašoma

vidutiniškai 1041 Lt.
Pabrėžtina, kad darbdaviai teikdami informaciją LDB sukčiauja prie atlygio pridėdami dienpinigius.
Dienpinigiai yra nustatyti vyriausybės ir skirti kompensuoti maitinimosi išlaidas, esant tam tikroje
šalyje. Dienpinigiai negali būti pridedami prie atlyginimo, nes dienpinigiai neapmokestinamii ir jų
apskaičiavimui ir išmokėjimui netaikoma darbo užmokesčiui taikoma tvarka.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įmonės ieškodamos tarptautinių pervežimų vairuotojų, sudarant
darbo sutartis, formina vairuotoju ekspeditoriumi.
Darbo birža, priimdama sprendimą dėl leidimo dirbti užsieniečiui suteikimo, turi atsižvelgti į darbo rinkos
poreikius. Vairuotojų trūkumo dirbti Lietuvoje nėra, tik prisidengiant leidimu dirbti Lietuvoje dirbama visos
ES teritorijoje. Vertinant darbuotojų poreikį, turėtų būti atsižvelgiama į profsąjungų atstovų prie darbo
biržos nuomonę.

Siūlymai LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Darbo Biržos atstovams:
1. Atlikti trečių šalių vairuotojų gautų darbo sutarčių auditą ar jos atitinka Lietuvos Respublikos
Įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 62 straipsnio reikalavimui ir 2009 m. rugpjūčio 14 d. LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-500, 52 punkto reikalavimui.

2. Kai prašoma leidimo pratęsti darbo vizą, patikrinti pagal atskaitymus Sodrai ar trečios šalies
vairuotojui buvo mokama jį įdarbinant galiojęs vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
pagal ekonomikos sektorius ir ekonominės veiklos rūšis. Jeigu atlygis mažesnis, neduoti
sutikimo pratęsti leidimą dirbti.
3. Kai prašoma leidimo naujam vairuotojui dirbti, reikalauti, kad į darbo sutartis būtų įrašoma
LR Vyriausybės tą ketvirtį skelbiamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestį pagal ekonomikos
sektorių ir ekonominės veiklos rūšį.

4. Tarptautinių reisų vairuotojams, stovintiems darbo biržoje, sudaryti galimybę kelti
kvalifikaciją lankant ADR kursus.
Siūlymai LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui papildyti „ LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO
SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠĄ“ reikalavimais
1. Už leidimo dirbti išdavimą, šio leidimo galiojimo laiko pratęsimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei
valstybei nustatyti rinkliavą adekvačią bedarbio pašalpai išmokamai per tą laikotarpį.ii (iki 2 metų 15000 Lt., iki 1 metų – 8000 Lt.).
2. Papildyti „LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠĄ“ 38
punktą „Lietuvos darbo birža užsieniečiui leidimo dirbti neišduoda, o išduoto leidimo dirbti galiojimo
laiko nepratęsia“ papunkčiu 38.10, jeigu per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo dirbti išdavimo du
ir daugiau darbuotojų tos pačios kvalifikacijos, kaip ir norimo įdarbinti užsieniečio, nutraukė darbo
sutartis pagal DK 127 straipsnio 2 dalį, kai darbdavys nevykdo savo įsipareigojimųiii.

3. Įmonė pateikia Valstybinės darbo inspekcijos ir darbuotojų atstovų pažymą, kad metų
bėgyje įmonėje nebuvo darbo teisės ar kolektyvinių susitarimų pažeidimų. Leidimas
įdarbinti užsieniečius neišduodamas, jeigu įmonė nesilaiko Darbo kodekso ar kolektyvinių
susitarimų.
4. Įmonės, deklaruojančios mokėjimą už nuvažiuotą atstumą ir (ar) vežamų krovinių kiekį, privalo
pateikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos pažymą, kad įmonė metų bėgyje nebuvo
bausta už reglamento (EB) Nr. 561/2006 pažeidimusiv. Leidimas įdarbinti užsieniečius
neišduodamas, jeigu įmonė nesilaiko (EB) reglamento.
5. Įmonė pateikia pažymą, patvirtintą darbuotojų atstovų apie Įmonės įsiskolinimus
darbuotojams. Leidimas įdarbinti užsieniečius neišduodamas, jeigu įmonė daugiau kaip už
tris mėnesius neišmokėjus darbo užmokesčio ar dienpinigių.
6. Įmonė pateikia įmonės psichosocialinių veiksnių vertinimą v.
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i

Transporto įmonėse, mokant 1041 Lt. mėnesinį bruto darbo užmokestį arba 6,31 Lt. už darbo valandą,
dienpinigiai neapmokestinami.
ii
Už leidimo dirbti išdavimą, šio leidimo galiojimo laiko pratęsimą ir dublikato išdavimą imama Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava (iki 2 metų -520 Lt., iki 1 metų – 420 Lt, už leidimo
dirbti pratęsimą -180Lt).
iii
Analogas „Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ punktui 38.8.
iv
Už nuvažiuotą atstumą ir (ar) vežamų krovinių kiekį vairuotojui mokamos premijos ar priedai, kuriais
skatinama pažeisti reglamentą (EB) Nr. 561/2006 10 str 1 dalį, tai priskiriama labai sunkiam pažeidimui
(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 8 d.
įsakymas Nr. 2B-453)
v
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos paso sudedamoji dalis.

