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Lietuvos pramonininkų ir Lietuvos verslo konfederacijos kreipiasi į Jus dėl gilėjančios 

vairuotojų pritraukimo iš trečiųjų šalių problemos, kuri jau trumpuoju laikotarpiu gali iš esmės 
pakirsti Lietuvos transporto sektoriaus pajėgumus ir atitinkamai apriboti mūsų šalies ekonomikos 
atsparumą. 

Reiškiame visokeriopą paramą Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms atsakingoms 
valstybinėms institucijoms, siekiančioms užtikrinti mūsų valstybės, žmonių ir verslo saugumą karo 
Ukrainoje akivaizdoje. Savo ruožtu Lietuvos verslas rūpinasi ir teikia paramą savo darbuotojams 
ukrainiečiams, jų šeimoms, taip pat bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis bei 
nevyriausybinėmis organizacijomis, koordinuojančiomis paramos Ukrainai veiklą. Esame įsitikinę, 
kad Lietuvos gebėjimai atremti grėsmes mūsų šalies saugumui, o taip pat ir ekonomikai didele 
dalimi priklausys nuo mūsų ekonomikos būklės, o taip pat bendro verslo ir valstybės darbo. 

Pažymime, kad Lietuvos transporto ir logistikos įmonių indėlis, užtikrinant ekonomikos 
atsparumą, taip pat humanitarinės ir kitokios pagalbos Ukrainai teikimą – yra esminis. Transporto 
sektorius yra pasiryžęs ir toliau stiprinti savo vaidmenį, tačiau jis gali būti reikšmingai apribotas, 
netekus didžiosios dalies Lietuvos įmonėse dirbančių trečiųjų šalių vairuotojų, kurie dėl skirtingų 
priežasčių nebegalės tęsti darbo arba įsidarbinti Lietuvoje. Pakankamai reikšmingi vairuotojų 
netekimai yra jaučiami šiandien, tačiau jau trumpuoju laikotarpiu šių netekimų mastas gali būti 
nepalyginamai didesnis, dėl ko nemaža dalis, iš apie 60 tūkst. Lietuvos įmonių parkui priklausančių 
vilkikų parko, taptų nebenaudojami. 

Remiantis SODROS duomenis, šiuo metu Lietuvoje iš viso dirba 78 tūkst. sunkiasvorių 
transporto priemonių vairuotojų, iš kurių apie 80 proc. sudaro trečiųjų šalių piliečiai. Nors oficiali 
statistika apie vairuotojų pasiskirstymą pagal pilietybę nėra renkama, didžiausią jų dalį sudaro 
ukrainiečiai, baltarusiai ir rusai. 

Prasidėjus karui Ukrainoje, Lietuvos įmonės akimirksniu neteko nemažos dalies ukrainiečių, 
nusprendusių grįžti į Ukrainą ir ginklu ginti savo kraštą. Lietuvos įmonės ne tik įsipareigojo 
išsaugoti šių savo darbuotojų darbo vietas, tačiau, esant poreikiui, pasirūpino ukrainiečių šeimų 
atvykimu ir apgyvendinimu Lietuvoje. Dėl tebesitęsiančio karo ir Ukrainoje paskelbtos visuotinės 
mobilizacijos Lietuvos įmonės nepabrėžtam laikui netenka reikšmingos darbuotojų dalies, kuri, 
tebevykstant karui, gali siekti dešimtis tūkstančių žmonių. 

Lietuvos transporto įmonės tikėjosi, kad vairuotojų iš Ukrainos praradimą pavyks sumažinti, 
pritraukiant daugiau darbuotojų iš kitų trečiųjų šalių, tačiau 2022 m. kovo 10 d. Seimo nutarimu Nr. 
XIV-932 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ sustabdytas vizų išdavimas Rusijos bei Baltarusijos 
piliečiams. Suprantame šio sprendimo motyvus ir jo nekvestionuojame, bet norime atkreipti 
dėmesį, kad Lietuvos transporto sektoriaus įmonėms beveik vienu metu netekus galimybių 



įdarbinti vairuotojų ne tik iš Ukrainos,  tačiau ir iš Baltarusijos bei Rusijos – trijų šalių, kurių piliečiai 
sudaro viso Lietuvos transporto sektoriaus vairuotojų bazę – sektorius susidurs su nepakeliamais 
iššūkiais. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tikimės Jūsų aktyvaus įsitraukimo sprendžiant sudėtingą 
situaciją transporto sektoriui ir prašome : 

 sudaryti sąlygas pratęsti dokumentus šiuo metu įmonėse dirbantiems šių šalių 
asmenims; 

 padėti transporto sektoriui rasti reikiamų profesijų darbuotojus kitose šalyse, 
pvz., tarpininkauti bendradarbiavimo sutarčių, kurias yra sudariusi Užimtumo 
tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su 
trečiosiomis šalimis, pagrindu;  

 taikyti išimtį darbo vizoms gauti Baltarusijos piliečiams, atvykstantiems įmonių 
kvietimu;  

 palengvinti atvykimo procedūras (papildomi ištekliai kitų valstybių 
konsulatuose; patikslinta vizų ir leidimų gyventi procedūrą ir pan.).  

Esame pasiruošę bendradarbiauti ir suteikti visą turimą informaciją. 
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