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m.

d.

Nr. TA

1. Darbdavys
(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)
(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas
(pavadinimas)
(adresas)
(ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

3. Tikrinimo klausimai
Eil. Nr.
1.

2.
3.

4.

Klausimai
Taip
Ar darbdavys pateikė Valstybinei darbo inspekcijai įdarbinto
užsieniečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą
dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos
Respublikoje, ir leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje?
Ar visi įdarbinti užsieniečiai turi galiojančius Lietuvos darbo
biržos leidimus, kai toks leidimas privalomas?
Ar užsieniečiai, kai darbas atitinka Lietuvos Respublikos
darbo rinkos poreikius, dirba turėdami Lietuvos darbo biržos
sprendimą?
Ar visiems dirbantiems užsieniečiams nustatytas darbo
užmokestis nemažesnis nei tos pačios specialybės ir
kvalifikacijos Lietuvos Respublikos piliečiams?

Ne

N/N

4. Nustatyta
Rodikliai
1. Tikrinimo metu nustatyta užsieniečių, kurie įdarbinti laikantis norminių teisės
aktų nustatytos įdarbinimo tvarkos, iš viso:
1.1. dirba užsieniečiai, turėdami Lietuvos darbo biržos išduotą leidimą dirbti;
1.2. dirba užsieniečiai, turėdami Lietuvos darbo biržos sprendimą, kad
užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius;
1.3. dirba užsieniečiai pagal profesijas, kurios įtrauktos į profesijų, kurių trūksta
Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonomines veiklos rūšis;

Kiekis

2

1.4. dirba užsieniečiai, kurie yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti
kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
2. Tikrinimo metu nustatyta užsieniečių, kurie įdarbinti pažeidžiant nustatytą
įdarbinimo tvarką, iš viso:
2.1. dirba užsieniečiai, neturėdami Lietuvos darbo biržos išduotų leidimų dirbti;
2.2. dirba užsieniečiai, neturėdami Lietuvos darbo biržos sprendimo, kad
užsieniečių darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius;
2.3. dirba užsieniečiai, kurie neturi leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje ar
kito dokumento, suteikiančio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje;
2.4. dirba užsieniečiai, su kuriais nėra sudarytos darbo sutartys ir nepranešta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai.
3. Tikrinimo metu nustatyta pažeidimų, susijusių su užsieniečių darbu, iš viso:
3.1. darbo ir poilsio laiko pažeidimų;
3.2. darbo apmokėjimo pažeidimų;
3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų;
3.4. dirbančių užsieniečių, kuriems nustatytas darbo užmokestis mažesnis nei tos
pačios specialybės ir kvalifikacijos Lietuvos Respublikos piliečiams;
3.5. kitų pažeidimų.
4. Užpildyta nukentėjusio nuo prekybos žmonėmis asmens nustatymo kortelės
forma.

(inspektoriaus pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

