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VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NEPENSINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Nepensinių išmokų skyriaus nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba)
Nepensinių išmokų skyriaus (toliau - Skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos
organizavimą.
2.
Skyrius yra Fondo valdybos administracijos padalinys, pavaldus Fondo valdybos
direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį (toliau – direktoriaus pavaduotojas).
3.
Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos
Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais,
Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimais, Fondo valdybos nuostatais ir šiais
Nuostatais, Fondo valdybos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su nustatytų
funkcijų vykdymu.
4.
Skyriaus struktūra nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymu ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintu Fondo valdybos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai),
pareigybių sąrašu. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją, funkcijas, pavaldumą
nustato jų pareigybių aprašymai.
II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5.
Pagrindinis Skyriaus uždavinys yra užtikrinti Fondo valdybai pavestų valstybės
valdymo funkcijų įgyvendinimą išmokų, numatytų Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nedarbo
socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Garantijų
darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų, Vaikų išlaikymo išmokų bei
Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinajame
įstatymuose, bei vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio
atominės elektrinės avarijos padarinius (toliau visos kartu – išmokos), skyrimo ir mokėjimo,
nedarbingumo kontrolės vykdymo, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų
pripažinimo draudžiamaisiais ir nedraudžiamaisiais įvykiais (toliau – pripažinimas draudžiamaisiais
įvykiais) bei Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimui reikalingų dokumentų, pažymų pildymo ir
išdavimo (toliau – struktūrizuotų elektroninių dokumentų pildymas ir išdavimas) srityse.
6.
Įgyvendindamas uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
6.1. priėmus naujus išmokų skyrimą ir mokėjimą, nedarbingumo kontrolės vykdymą,
struktūrizuotų elektroninių dokumentų pildymą ir išdavimą bei pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais
reglamentuojančius teisės aktus ar galiojančių teisės aktų pakeitimus, rengia dokumentus,
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reglamentuojančius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau –
Teritoriniai skyriai) veiklą šiose srityse, metodinius raštus, rekomendacijas, teikia konsultacijas,
kontroliuoja naujų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
6.2. analizuoja ir apibendrina Teritorinių skyrių veiklą išmokų skyrimo ir mokėjimo,
struktūrizuotų elektroninių dokumentų pildymo ir išdavimo, pripažinimo draudžiamaisiais įvykiais
srityse, rengia metodinius raštus, rekomendacijas, teikia konsultacijas, nagrinėja paklausimus, tikrina
konsultacijai atsiųstas išmokų bylas ir rengia atsakymus;
6.3. analizuoja ir apibendrina Teritorinių skyrių pateiktą informaciją apie nedarbingumo
kontrolę, rengia ataskaitą ir teikia ją direktoriaus pavaduotojui;
6.4. nustačius, kad Teritoriniai skyriai daro pasikartojančias klaidas skiriant ir mokant
išmokas, vykdant nedarbingumo kontrolę, pildant ir išduodant struktūrizuotus elektroninius
dokumentus, pripažįstant draudžiamaisiais įvykiais, rengia metodinius raštus ir konsultacinio
pobūdžio apžvalgas Teritoriniams skyriams, kontroliuoja neatitikčių pašalinimo eigą;
6.5. analizuoja Teritorinių skyrių bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamus siūlymus
dėl elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų
pažymėjimų (toliau – elektroniniai pažymėjimai) formų tobulinimo, nustatęs šių pažymėjimų formos
tikslinimo poreikį, rengia naujų elektroninių pažymėjimų formų projektus ir teikia juos derinimui
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
6.6. analizuoja siūlymus dėl prašymų ir kitų dokumentų, reikalingų išmokų skyrimui ir
mokėjimui, formų, nustato šių dokumentų keitimo poreikį, rengia naujas šių dokumentų formas;
6.7. dalyvauja Fondo valdybos organizuojamuose susitikimuose su draudėjais ir
apdraustaisiais, aiškina aktualius išmokų skyrimo ir mokėjimo, nedarbingumo kontrolės vykdymo,
struktūrizuotų elektroninių dokumentų pildymo ir išdavimo, pripažinimo draudžiamaisiais įvykiais
klausimus;
6.8. nagrinėja draudėjų ir apdraustųjų, vaikų išlaikymo išmokų skolininkų, išmokų gavėjų,
pareiškėjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų prašymus, pareiškimus, paklausimus bei su
nedarbingumo kontrole susijusius skundus ir nustato, ar Teritoriniai skyriai teisingai taiko teisės aktus
išmokų skyrimo ir mokėjimo, nedarbingumo kontrolės vykdymo, struktūrizuotų elektroninių
dokumentų pildymo ir išdavimo, pripažinimo draudžiamaisiais įvykiais srityse, esant poreikiui, teikia
išvadas ir pasiūlymus Fondo valdybos Išankstinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka skyriui,
nagrinėjančiam skundus išmokų skyrimo ir mokėjimo, pripažinimo draudžiamaisiais
(nedraudžiamaisiais) įvykiais klausimais;
6.9. rengia procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms
bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms dėl nedarbingumo kontrolės
vykdymo;
6.10. atstovauja Fondo valdybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose
nedarbingumo kontrolės vykdymo klausimais;
6.11. teikia siūlymus ir išvadas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai dėl teisės aktų projektų, reglamentuojančių išmokų skyrimą ir mokėjimą, nedarbingumo
kontrolės vykdymą, struktūrizuotų elektroninių dokumentų pildymą ir išdavimą, pripažinimą
draudžiamaisiais įvykiais, tobulinimo;
6.12. dalyvauja Išmokų permokų nurašymo komisijos darbe, nagrinėjant Teritorinių skyrių
pateiktus dokumentus bei paaiškinimus dėl susidariusių išmokų permokų ir teikia išvadas dėl
permokų susidarymo priežasčių;
6.13. dalyvauja Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
sudarytose komisijose įvykiams dėl nelaimingų atsitikimų darbe tirti;
6.14. dalyvauja asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinėse komisijose
ginčijamais nedarbingumo nustatymo atvejais;
6.15. dalyvauja Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ginčijant
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
sprendimus dėl darbingumo lygio nustatymo;
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6.16. dalyvauja Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje ginčijamais profesinių ligų
diagnozių nustatymo atvejais;
6.17. rengia ir teikia paklausimus teisėsaugos institucijoms dėl išvadų nelaimingų atsitikimų
bylose gavimo;
6.18. konsultuoja Europos Tarybos reglamentų dėl socialinės apsaugos sistemų pagal darbo
sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams,
persikeliantiems Bendrijoje taikymo, šių reglamentų taikymui reikalingų pažymėjimų, pažymų,
pranešimų, prašymų ir kitų dokumentų pildymo klausimais;
6.19. konsultuoja Teritorinius skyrius ir rengia jiems metodinius raštus valstybinio
savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokų skyrimo klausimais;
6.20. teikia pasiūlymus atsakingam Fondo valdybos skyriui dėl poreikio informuoti klientus
apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės
aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių
paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą pagal Skyriaus kompetenciją;
6.21. teikia pasiūlymus atsakingam Fondo valdybos skyriui dėl ADIS veiklos taisyklių
papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal Skyriaus kompetenciją.
7.
Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
7.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
7.2. Fondo valdybos direktoriui ar Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pavedus,
nagrinėja skundus, nesusijusius su nedarbingumo kontrole, bei rengia atsakymų į juos projektus;
7.3. dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos, kokybės
valdymo, korupcijos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras;
7.4. konsultuoja Fondo valdybos ir Teritorinių skyrių tarnautojus ir darbuotojus, teikia jiems
metodinę pagalbą pagal Skyriaus kompetenciją;
7.5. rengia užsakymus Fondo valdybos informacinės sistemos keitimui ir tobulinimui,
koordinuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimų testavimą Teritoriniuose skyriuose, esant
poreikiui, dalyvauja testuojant keitimus;
7.6. esant poreikiui, nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui
sudaryti (papildyti), rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas, dalyvauja
viešojo pirkimo procedūrose;
7.7. bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis,
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ar organizacijomis;
7.8. atstovauja Fondo valdybai valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose,
savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose pagal Skyriaus
kompetenciją, Fondo valdybos direktoriui pavedus;
7.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Fondo valdybos direktoriaus ar Fondo
valdybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
8.
Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
8.1. gauti Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją iš Fondo valdybos
administracijos padalinių ir Teritorinių skyrių;
8.2. gauti iš Fondo valdybos administracijos padalinių ir Teritorinių skyrių pasiūlymus,
pastabas ar išvadas dėl Skyriaus rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;
8.3. teikti siūlymus Fondo valdybos direktoriui ir jo pavaduotojams dėl teisės aktų ir/ar kitų
dokumentų tobulinimo.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
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9.
Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Fondo valdybos metiniais ir kitais
veiklos planais, šiais Nuostatais, Fondo valdybos direktoriaus ar Fondo valdybos direktoriaus
pavaduotojo pavedimais.
10. Skyriui vadovauja ir jo veiklą organizuoja Skyriaus vedėjas (toliau – Vedėjas).
11. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui.
12. Vedėjas:
12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus valstybės
tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriui
ar Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
12.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
12.3. vykdo kitas savo pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei
Fondo valdybos direktoriaus ar Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
13. Nesant Vedėjo, jis pavaduojamas Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka.
14. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Vedėjui.
15. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo tinkamai ir laiku atlikti jų
pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, vykdyti pavedamas užduotis, laikytis teisės aktų,
vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
16. Skyriaus veiklą kontroliuoja Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojas teisės aktų
nustatyta tvarka.
____________________________

