EINAMŲJŲ (2019) METŲ UŽDUOTYS
1. Vykdyti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę, organizuoti ir vykdyti patikrinimus, kurių metu
atliekama nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos savarankiškos veiklos, taip pat užsieniečių
įdarbinimo tvarkos pažeidimų kontrolė (toliau - nelegalaus darbo kontrolė), koordinuojant kitų kontrolės
ir teisėsaugos institucijų veiksmus. Atlikti nelegalaus darbo planinius patikrinimus, teikiant prioritetą
rizikingiausiems šio darbo apraiškoms atsirasti statybos; žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės;
apdirbamosios gamybos; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų; variklinių transporto priemonių ir
motociklų remonto; didmeninės ir mažmeninės prekybos; krovininio kelių transporto ekonominės veiklos
sektoriams. Atlikti tikslinius planinius patikrinimus: užsieniečių (trečiųjų šalių piliečių) nelegaliam
darbui ir galimos prekybos žmonėmis priverstiniam darbui atvejams nustatyti; sezoniniams darbuotojams
suteiktų gyvenamųjų patalpų ir nuomos sąlygų leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu atitikimui nustatyti;
tikrojo ir fiktyvaus komandiravimo atvejams nustatyti.
2. Dalyvauti pagal VDI kompetenciją kartu su Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos pareigūnais Europolo organizuojamoje priemonėje dėl bendrų veiksmų prekybos
žmonėmis priverstinio darbo išnaudojimo tikslais prevencijos ir kontrolės. Atlikti su kontroliuojančiomis
institucijomis (VMI, PD, FNTT ir kt.) bendrus nelegalaus (neteisėto) darbo kontrolės inspekcinius
veiksmus. Vykdyti koordinuotus nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, kontrolės ir prevencijos veiksmus su
kitomis kontroliuojančiomis ir teisėsaugos institucijomis įsteigtuose "Jungtinių operacijų centruose"
(JOC). Derinti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę su visuomenės informavimu ir švietimu šio
darbo žalos klausimais.
3. Teikti profesionalią metodinę pagalbą darbdaviams ir darbuotojams. Organizuoti ir vykdyti
švietėjiškus ir konsultacinius renginius, teikiant konsultavimo prioritetą rizikingiausiems statybos; žemės
ūkio; miškininkystės ir miško ruošos; medienos apdirbimo, įskaitant baldų gamybą; transporto ir
saugojimo; didmeninės ir mažmeninės prekybos ekonominės veiklos sektoriams.
4. Didinti VDI darbo našumą, įgyvendinti priemones VDI inspekcinei veiklai gerinti bei kokybei
užtikrinti. Įtvirtinti VDI teigiamą įvaizdį visuomenėje, ypatingą dėmesį skirti pasirengimui tikrinti ūkio
subjektus, susipažinimui su visa prieinama informacija bei galimų problemų prognozavimui. Gerinti ūkio
subjektų priežiūrą, vykdyti bendrus inspekcinius veiksmus su kitomis valstybės ir savivaldos
institucijomis ir įstaigomis, dalyvaujant jų patikrinimuose ir renginiuose arba kviečiant jų atstovus
dalyvauti VDI organizuojamuose patikrinimuose ir renginiuose.

