
Naujovės darbuotojų komandiravimo į LR teritoriją srityje nuo 2020-07-30 

 

Komandiruotiems darbuotojams taikomų darbo sąlygų srityje (Darbo kodekso 108 str.): 

- bus taikomos privalomos darbo užmokestį nustatančios normos (vietoj anksčiau buvusio 

minimaliojo darbo užmokesčio); už tokį patį ar lygiavertį darbą turi būti mokamas vienodas darbo 

užmokestis; 

- numatomos dvi naujos sąlygos, kurios turės būti taikomos komandiruotiems darbuotojams, 

jeigu bus numatytos ir taikomos vietos darbuotojams, – darbuotojų apgyvendinimo, kai jį ne 

nuolatinėje darbo vietoje dirbantiems darbuotojams užtikrina darbdavys, bei išlaidų apmokėjimo 

(vykstant į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą ir iš jos Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip 

pat komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienį (ne paslaugų teikimo tikslu); 

- dienpinigiai turės būti aiškiai atskirti nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų, 

siekiant, kad jie būtų įskaityti į darbo užmokestį;  

- naujos nuostatas, skirtos ilgalaikėms komandiruotėms. Jeigu komandiruotės trukmė truks 

ilgiau nei 12 mėnesių, bus pradedamos taikyti visos darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos 

Respublikos norminių teisės aktų, įskaitant nacionalines (tarpšakines), teritorines ir šakos 

(gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvines sutartis ar atskiras jų nuostatas, kurių taikymas buvo 

išplėstas, normos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei 

susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų. Galimas 12 mėnesių trukmės pratęsimas darbdavio 

motyvuotu pranešimu, pateiktu elektroniniu būdu VDI, tačiau šis pratęsimas negalės viršyti 18 

mėnesių faktinės komandiruotės trukmės. Jeigu komandiruotas darbuotojas bus pakeičiamas kitu 

komandiruotu darbuotoju, atliekančiu tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, 

komandiruotės trukme laikoma bendra atitinkamų atskirų komandiruotų darbuotojų komandiruotės 

laikotarpių trukme. Faktinė komandiruotės trukmė bus pradedama skaičiuoti nuo 2020-07-30.  

Komandiruočių laikotarpiai, buvę iki 2020-07-30, nebus įskaitomi į bendrą faktinės komandiruotės 

trukmę; 

- komandiruoti laikinieji darbuotojai. Siekiant užtikrinti nediskriminavimo principo jiems 

taikymą, įtvirtinta laikinojo darbo naudotojo pareiga informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę apie jo 

taikomas darbo sąlygas ir darbo užmokestį tiek, kiek tai susiję su Darbo kodekso 75 str. 

numatytomis nuostatomis (dėl nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų, 

darbuotojų, auginančių vaiką iki trejų metų, ir asmenų iki aštuoniolikos metų apsaugos; 

diskriminavimo uždraudimo; maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko, viršvalandžių, 

naktinio darbo pertraukų, atostogų ir valstybės švenčių trukmės; darbo užmokesčio); 



- dvigubo komandiravimo nuostatos. Jeigu į LR teritoriją komandiruotas laikinasis darbuotojas 

bus laikinojo darbo naudotojo paslaugų teikimo tikslais papildomai siunčiamas į kitą valstybę, tai 

bus laikoma, kad laikinojo įdarbinimo įmonė šį darbuotoją komandiravo į tos kitos valstybės 

teritoriją ir apie laikinojo darbuotojo darbą kitos valstybės teritorijoje laikinojo darbo naudotojas 

privalės informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę iki numatyto darbo kitos valstybės teritorijoje 

pradžios; 

- komandiruojamiems kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) 

keleivius tarptautiniais kelių maršrutais, laikinai išlieka minimalaus darbo užmokesčio 

reikalavimas, netaikomos naujos nuostatos dėl darbuotojų apgyvendinimo ir išlaidų kompensavimo 

bei nuostatos, skirtos ilgesnėms nei 12 mėnesių komandiruotėms.  

 

Pranešimai VDI apie komandiruotą į LR teritoriją darbuotoją  

 

Keičiama užsienio jurisdikcijai priklausančio darbdavio pranešimo apie komandiruotą į LR 

teritoriją darbuotoją teikimo tvarka. Nuo 2020-07-30 pranešimas VDI apie komandiruotą 

darbuotoją bus teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildžius VDI interneto svetainėje patalpintą 

pranešimo apie komandiruotą darbuotoją formą. Pranešimas turės būti pateiktas ne vėliau kaip iki 

darbuotojo darbo LR teritorijoje pradžios ir jį užsienio jurisdikcijai priklausantis darbdavys galės 

pildyti ir teikti anglų kalba. 

 

 

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (el. paštu 

info@vdi.lt, telefonu + 370 5 213 9772, VDI Facebook paskyroje ar automatiniu būdu 

(elektroninis konsultavimas „Ugnė“ VDI svetainės www.vdi.lt skiltyje „Konsultuojame“).  
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