PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-148
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V-381 redakcija)
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Priemonės pavadinimas
Proceso ir/ar indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
Įvykdymo terminas
nr.
kriterijai ir/ar jų reikšmės
TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS
DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“
Veiklos kryptis „Visuomenės švietimas“
1.
Organizuoti viešųjų ryšių
strategijos įgyvendinimo viešąjį
pirkimą ir užtikrinti strategijoje
numatytų priemonių 2016 m.
įgyvendinimą:
1.1. Įvykdyti visuomenės nuomonės
Pateikti visuomenės nuomonės
Komunikacijos skyrius
2016-04-30
apie valstybinio socialinio
apklausos rezultatai
draudimo suvokimą apklausą
1.2. Organizuoti viešųjų ryšių
Įvykęs pirkimas
Komunikacijos skyrius
2016-05-31
strategijos įgyvendinimo viešąjį
pirkimą
1.3. Užtikrinti viešųjų ryšių strategijoje Įgyvendintos priemonės
Komunikacijos skyrius
2016-12-31
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2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3.
3.1.

3.2.

2016 m. numatytų priemonių
įgyvendinimą
Įgyvendinti jaunimo švietimo apie
valstybinio socialinio draudimo
naudą projektą:
Parengti jaunimo švietimo apie
valstybinio socialinio draudimo
naudą projektą
Surasti partnerius jaunimo švietimo
apie valstybinio socialinio
draudimo svarbą projektui
įgyvendinti

Parengtas projektas

Parengti mokomąją medžiagą,
reikalingą įgyvendinant projektą
Įgyvendinti jaunimo švietimo
projektą mokyklose

Komunikacijos skyrius

2016-04-15

Projekto partnerių skaičius: ne mažiau Komunikacijos skyrius
kaip 10 mokyklų, ne mažiau kaip 2
valstybinės
institucijos/nevyriausybinės
organizacijos

2016-05-31

Parengta mokomoji medžiaga

Komunikacijos skyrius

2016-09-01

Į projektą įtrauktos ne mažiau kaip 10
mokyklų

Komunikacijos skyrius

2016-11-30

Komunikacijos skyrius,
Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius

2016-07-30

Komunikacijos skyrius,
Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius

2016-10-30

Įgyvendinti projektą „Vyšninis
vokas“:
Parengti projekto „Vyšninis vokas“ Parengtas projekto viešinimo
viešinimo planą
įgyvendinimo planas

Parengti projekto „Vyšninis vokas“ Sukurti vaizdo klipai, parengtas
viešinimo priemones
pranešimas spaudai, pasirengta
spaudos konferencijai, parengta
dalomoji medžiaga žurnalistams,
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suplanuota vaizdo konferencija,
parengtas turinio projektas,
atnaujinti/parengti lankstinukai
3.3.

Įgyvendinti projekto „Vyšninis
vokas“ priemones

Sukurtas ir išplatintas „Vyšninis
vokas“

4.

Įgyvendinti visuomenės
informavimo priemones dėl
minimalios mėnesinės algos ir
legalaus darbo stažo įtakos pensijos
dydžiui

Ištransliuotas vaizdo klipas, išplatinti
ne mažiau kaip 3 pranešimai spaudai,
inicijuotos ne mažiau kaip 5
publikacijos spaudoje, inicijuoti ne
mažiau kaip 2 interviu radijuje

Veiklos kryptis „Klientų aptarnavimas“
5.
Įgyvendinti priemones dėl neviešos
informacijos telefonu teikimo
draudėjams Sodros informacijos
centre
6.
Įgyvendinti Sodros informacijos
centro teikiamų paslaugų plėtros
priemones:
6.1. Atlikti Sodros informacijos centro
teikiamų paslaugų analizę
6.2.

7.

Įgyvendinti Sodros informacijos
centro paslaugų plėtros ir kokybės
gerinimo priemones
Įgyvendinti priemones klientų
aptarnavimui tobulinti Klientų
aptarnavimo skyriuose:

Komunikacijos skyrius,
Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius
Komunikacijos skyrius

2016-12-31

2016-12-31

Draudėjams telefonu teikiama nevieša Klientų aptarnavimo
informacija
valdymo skyrius

2016-04-01

Parengta analizė, nustatytos veiklos
tobulinimo priemonės

Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius

2016-11-30

Įgyvendintos priemonės

Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius

2016-12-31
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7.1.
7.2.

7.3.

8.

9.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

Atlikti Klientų aptarnavimo skyrių
teikiamų paslaugų analizę
Įgyvendinti Klientų aptarnavimo
skyrių paslaugų kokybės gerinimo
priemones
Parengti ir įgyvendinti klientų
aptarnavimo specialistų mokymo
planą
Standartizuoti siunčiamus
dokumentus klientams valstybinio
socialinio draudimo pašalpų srityje
Informuoti visuomenę apie
„Sodros“ teikiamas el. paslaugas
per žiniasklaidos priemones,
socialinę reklamą ir kt.
komunikacijos kanalus:
Informuoti visuomenę per
žiniasklaidos priemones apie
„Sodros“ teikiamas el. paslaugas
Atnaujinti informacinius leidinius
apie el. paslaugas
Informuoti visuomenę per soc.
reklamą apie „Sodros“ teikiamas el.
paslaugas

Atlikta analizė, nustatytos priemonės

Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius
Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius

2016-11-30

Įvykdyti mokymai

Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius

2016-11-30

Standartizuoti siunčiami dokumentai
pašalpų srityje

Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius

2016-12-01

Parengti ne mažiau kaip 3 pranešimai
spaudai

Komunikacijos skyrius

2016-10-30

Atnaujinti ne mažiau kaip 2 leidiniai

Komunikacijos skyrius

2016-04-30

Parengti ir viešuosiuose ekranuose
ištransliuoti ne mažiau kaip 2 vaizdo
klipai

Komunikacijos skyrius

2016-10-30

Parengti ne mažiau kaip 2
prezentacijas apie el. paslaugas ir
jas ištransliuoti Klientų
aptarnavimo skyrių ekranuose

Parengta ir ištransliuota informacija

Komunikacijos skyrius

2016-10-01

Įgyvendintos priemonės

2016-12-31
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Parengti ir išsiųsti Fondo valdybos
teritoriniams skyriams
demonstracinę medžiagą apie
elektronines paslaugas
10.
Atnaujinti elektroninę gyventojų
aptarnavimo svetainę:
10.1. Atnaujinti elektroninės gyventojų
aptarnavimo svetainės grafinę
vartotojo sąsają
10.2. Informuoti visuomenę apie
elektronines paslaugas, teikiamas
per elektroninę gyventojų
aptarnavimo svetainę
9.5.

Atnaujinti „Sodros“ interneto
svetainę:
11.1. Inicijuoti viešąjį pirkimą dėl
interneto svetainės priežiūros ir
vystymo

Parengta ir išsiųsta medžiaga

Komunikacijos skyrius

2016-12-31

Atnaujinta sąsaja

Klientų aptarnavimo
valdymo skyrius

2016-07-31

Parengtas ir išplatintas vaizdo klipas, Komunikacijos skyrius
parengtas pranešimas spaudai,
inicijuoti 2 straipsniai spaudoje,
atnaujintas 1 informacinis lankstinukas

2016-09-30

Įvykęs pirkimas

Klientų aptarnavimo
metodikos ir informavimo
skyrius

2016-02-29

Klientų aptarnavimo
metodikos ir informavimo
skyrius

2016-03-31

11.

11.2. Atnaujinti „Sodros“ interneto
Atnaujintas svetainės dizainas
svetainės dizainą pagal Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Fondo
valdyba) grafinio stiliaus vadovo
nuostatas
12.

Įgyvendinti neterminuoto prašymo
dėl valstybinio socialinio draudimo
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ligos pašalpų skyrimo projektą:
12.1. Pasirengti dirbti pagal naujus
valstybinio socialinio draudimo
ligos pašalpų skyrimo procesus,
skiriant šias pašalpas pagal
neterminuotus prašymus
12.2. Analizuoti valstybinio socialinio
draudimo ligos pašalpų skyrimo
pagal neterminuotus prašymus
darbo procedūras ir stebėti
atnaujinto proceso eigą
12.3. Informuoti visuomenę apie
galimybes teikti neterminuotą
prašymą valstybinio socialinio
draudimo ligos pašalpai gauti

13.

14.

Pasirengta valstybinio socialinio
draudimo ligos pašalpas skirti pagal
neterminuotą prašymą

Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyrius

2016-08-16

Atlikta analizė, pateiktos išvados

Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyrius

2016-12-31

Parengtas iš išplatintas 1 vaizdo klipas, Komunikacijos skyrius
sukurtas ir paskelbtas 1 baneris,
išplatintas 1 pranešimas spaudai,
inicijuotos ne mažiau kaip 5
publikacijos spaudoje/interviu radijuje

Užtikrinti sklandų valstybinio
Savalaikis pašalpų ir išmokų
socialinio draudimo pašalpų ir kitų perskaičiavimas
išmokų perskaičiavimą pagal
Asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar
savivaldybės biudžeto lėšų, dėl
ekonominės krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo
įstatymo įgyvendinimą
Užtikrinti sklandų naujai priskirtų
funkcijų (Pareigūnų ir karių pensijų
skyrimas buvusiems Vidaus reikalų
pareigūnams ir jų šeimos nariams

Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyrius

2016-12-31

2016-06-30
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bei Pareigūnų ir karių pensijų,
paskirtų Krašto apsaugos
ministerijos, Specialiųjų tyrimų
tarnybos ir Valstybės saugumo
departamento tarnautojams ir jų
šeimos nariams, mokėjimas)
vykdymą:
14.1. Programinės įrangos pagalba skirti
Pareigūnų ir karių pensijas
buvusiems Vidaus reikalų
ministerijos pareigūnams ir jų
šeimos nariams
14.2. Koordinuoti Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Utenos
skyriuje mokėtinų pareigūnų ir
karių pensijų, paskirtų Krašto
apsaugos ministerijos, Specialiųjų
tyrimų tarnybos ir Valstybės
saugumo departamento
tarnautojams ir jų šeimos nariams,
perėmimą
15.
Užtikrinti sklandų Valstybinių
socialinio draudimo senatvės
pensijų ir valstybinių pensijų,
sumažintų dėl draudžiamųjų
pajamų turėjimo, kompensavimo
įstatymo įgyvendinimą:
16.
Užtikrinti sklandų Asmenų,
kuriems už darbą apmokama iš
valstybės ar savivaldybės biudžeto
lėšų, dėl ekonomikos krizės

Pensijos skiriamos programinės
įrangos pagalba

Pensijų skyrius

2016-12-31

Perimtos ir mokamos pensijos

Pensijų skyrius

2016-03-01

Laiku išmokėtos išmokos

Pensijų skyrius

2016-10-01

Laiku išmokėtos išmokos

Pensijų skyrius

2016-10-01
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neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio (atlyginimo) dalies
grąžinimo įstatymo įgyvendinimą:
Veiklos kryptis „Procesų tobulinimas“
17.
Išanalizuoti nedarbingumo
kontrolės rodiklius, nustatyti ir
įgyvendinti priemones
užtikrinančias operatyviosios
laikinojo nedarbingumo kontrolės
kokybę:
17.1. Išanalizuoti 2015 metais atliktos
nedarbingumo kontrolės kokybės
rodiklius pagal kiekvieną
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos teritorinį skyrių
(toliau – Fondo valdybos
teritoriniai skyriai) ir pateikti
išvadas
17.2. Apibendrinti geriausius
nedarbingumo kontrolės rezultatus
pasiekusių Fondo valdybos
teritorinių skyrių praktiką
17.3. Organizuoti mokymus Fondo
valdybos teritorinių skyrių
nedarbingumo kontrolės
specialistams
17.4. Įgyvendinti priemones
nedarbingumo kontrolės gerinimui
ir stebėti operatyviosios
nedarbingumo kontrolės pokyčius

Atlikta analizė, pateiktos išvados

Pašalpų ir nedarbingumo
skyrius

2016-04-30

Apibendrinta praktika

Pašalpų ir nedarbingumo
skyrius

2016-07-31

Apmokyti visi nedarbingumo kontrolės Pašalpų ir nedarbingumo
specialistai
skyrius

2016-08-30

Įgyvendintos priemonės, atlikta analizė Pašalpų ir nedarbingumo
ir pateiktos išvados
skyrius

2016-12-31
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18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

19.1.

Išanalizuoti nedarbo socialinio
draudimo išmokų permokų
susidarymo priežastis, nustatyti ir
įgyvendinti permokas mažinančias
priemones:
Atlikti 2015 metais nustatytų
nedarbo socialinio draudimo
išmokų permokų susidarymo
priežasčių analizę ir pateikti išvadas
Pateikti rekomendacijas dėl
nedarbo socialinio draudimo
išmokų permokų mažinimo
Įgyvendinti priemones, mažinančias
permokų susidarymą, bei vykdyti
nedarbo socialinio draudimo
išmokų skyrimo ir mokėjimo
stebėseną, analizuojant permokų
pokyčius
Įgyvendinti priemones,
padėsiančias išvengti pensijų ir kitų
išmokų permokų susidarymo:
Peržiūrėti Išmokų taikomojoje
sistemoje formuojamas pagalbines
ataskaitas, skirtas užtikrinti teisingą
pensijų ir kitų išmokų skyrimą ir/ar
mokėjimą, ir, siekiant kuo
efektyvesnio pensijų specialistų
darbo bei išvengti permokų
susidarymo rizikos, teikti
užsakymus dėl programinės
įrangos, formuojančios šias

Atlikta analizė, pateiktos išvados

Pašalpų ir nedarbingumo
skyrius

2016-04-30

Pateiktos rekomendacijos

Pašalpų ir nedarbingumo
skyrius

2016-05-31

Įgyvendintos priemonės, pateikta
kiekvieną mėnesį nustatytų permokų
analizė

Pašalpų ir nedarbingumo
skyrius

2016-12-31

Peržiūrėtos pagalbinės ataskaitos bei
pateikti programinės įrangos
užsakymai

Pensijų skyrius

2016-12-31
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

ataskaitas, tobulinimo
Peržiūrėti Fondo valdybos
teritorinių skyrių pensijų veiklos
srities specialistų tipinius prieigos
aprašus ir, siekiant kuo
efektyvesnio pensijų specialistų
darbo, Fondo valdybos Personalo
valdymo skyriui teikti pasiūlymus
dėl vaidmenų susisteminimo pagal
standartines pareigybes
Siekiant išvengti našlių pensijų
permokų susidarymo rizikos, tęsti
našlių pensijų skyrimo pagrįstumo
tikrinimą
Siekiant išvengti pensijų permokų
susidarymo rizikos, koordinuoti
tikrinimą, ar pensijų gavėjai
negauna pensijų kitose valstybėse
Parengti Pensijų, kompensacijų,
kitų išmokų bylų bei Kaupiamųjų
duomenų bylų dokumentų
tvarkymo ir saugojimo Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos
teritoriniuose skyriuose ir Užsienio
išmokų tarnyboje tvarkos aprašą
atsižvelgiant į patvirtintas darbo
procedūras
Siekiant išvengti našlaičių pensijų
permokų susidarymo rizikos,
dalyvauti rengiant asmens duomenų
teikimo sutarties su Švietimo

Peržiūrėti tipiniai prieigos aprašai ir
pateikti pasiūlymai dėl vaidmenų
susisteminimo

Pensijų skyrius

2016-04-01

Gyventojų registre tikrinami duomenys Pensijų skyrius
apie našlių pensijų gavėjų santuokas

2016-12-31

Tikrinama, ar pensijų gavėjai negauna Pensijų skyrius
pensijų kitose valstybėse

2016-12-31

Parengtas tvarkos aprašas

Pensijų skyrius

2016-12-31

Dalyvauta rengiant sutarties pakeitimo Pensijų skyrius
projektą

2016-12-31

11

informacinių technologijų centru
keitimo projektą dėl duomenų apie
Studentų registre atliktus
pakeitimus gavimo
20.
Sukurti nemokumo rizikos
išankstinio nustatymo modelį:
20.1. Suderinti nemokumo rizikos
išankstinio nustatymo paslaugos
parametrus su paslaugos teikėju
20.2. Organizuoti nemokumo rizikos
išankstinio nustatymo paslaugos
gavimą ir panaudojimą
20.3. Organizuoti mokymus Fondo
valdybos teritorinių skyrių
darbuotojams apie nemokumo
rizikos išankstinio nustatymo
paslaugos gavimą ir panaudojimą
Supaprastinti skolų išieškojimo
procesus:
21.1. Parengti ir pateikti tvirtinti
Priverstinio poveikio priemonių
taikymo taisyklių pakeitimą dėl
priverstinio poveikio priemonių
taikymo diferenciacijos pagal
išieškotinos skolos dydį
21.2. Parengti ir pateikti tvirtinti Skolos
išieškojimo perdavimo Europos
Sąjungos valstybės narės, Europos
Ekonominės Erdvės valstybės ar

Suderinti nemokumo rizikos
išankstinio nustatymo paslaugos
parametrai
Organizuotas nemokumo rizikos
išankstinio nustatymo paslaugos
gavimas ir panaudojimas
Suorganizuoti mokymai Fondo
valdybos teritorinių skyrių
darbuotojams

Įmokų administravimo
skyrius

2016-08-31

Įmokų administravimo
skyrius

2016-11-30

Įmokų administravimo
skyrius

2016-11-30

Parengtas ir pateiktas tvirtinti
Priverstinio poveikio priemonių
taikymo taisyklių pakeitimas

Įmokų administravimo
skyrius

2016-11-30

Parengtas ir pateiktas tvirtinti darbo
procedūrų aprašymas

Įmokų administravimo
skyrius

2016-10-31

21.
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21.3.

22.

23.

23.1.

23.2.

23.4.

Šveicarijos Konfederacijos
kompetentingai įstaigai darbo
procedūrų aprašymą
Parengti raštą Fondo valdybos
teritoriniams skyriams su
patikslintais ES kompetentingų
įstaigų (dėl socialinio draudimo
įmokų išieškojimo) adresais
Inicijuoti teisės aktų pakeitimą dėl
Valstybinio socialinio draudimo
fondo nuostolių sumažinimo, kai
mokamos išeitinės išmokos
bankrutuojančių įmonių
darbuotojams
Organizuoti Fondo valdybos
teritorinių skyrių darbą su
draudėjais, mokančiais darbo
užmokestį, mažesnį negu minimali
mėnesinė alga:
Organizuoti pasitarimus su Fondo
valdybos teritoriniais skyriais dėl
darbo su draudėjais, mokančiais
darbo užmokestį, mažesnį negu
minimali mėnesinė alga
Dalyvauti visuose pasitarimuose su
Valstybine mokesčių inspekcija ir
Valstybine darbo inspekcija dėl
darbo su draudėjais, mokančiais
darbo užmokestį, mažesnį negu
minimali mėnesinė alga
Apsvarstyti Darbo su draudėjais,

Parengtas raštas Fondo valdybos
teritoriniams skyriams

Įmokų administravimo
skyrius

2016-09-30

Inicijuotas teisės aktų pakeitimas

Įmokų administravimo
skyrius

2016-07-31

Suorganizuoti pasitarimai su
Valstybine mokesčių inspekcija,
Valstybine darbo inspekcija ir Fondo
valdybos teritoriniais skyriais

Įmokų administravimo
skyrius

2016-11-30

Dalyvauta visuose pasitarimuose su
Valstybine mokesčių inspekcija ir
Valstybine darbo inspekcija dėl darbo
su draudėjais, mokančiais darbo
užmokestį, mažesnį negu minimali
mėnesinė alga
Atlikta poreikio analizė ir nustačius

Įmokų administravimo
skyrius

2016-11-30

Įmokų administravimo

2016-09-30
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kurių bent dešimtadaliui darbuotojų
mokamas mažesnis atlyginimas nei
minimalioji mėnesinė alga, darbo
procedūrų aprašymo poreikį, ir
nustačius darbo procedūrų
aprašymo poreikį, parengti
aprašymą
24.
Įgyvendinti priemones,
padėsiančias užkirsti kelią
nesąžiningiems draudėjams ir
apdraustiesiems piktnaudžiauti
valstybinio socialinio draudimo
teikiama nauda:
24.1. Parengti Duomenų apie
apdraustuosius ir draudėjus
pateikimo ir tikslinimo taisyklių
projektą, numatant galimybę
neįrašyti į Registro duomenų
bazę draudėjų, nevykdančių
socialinio draudimo prievolių,
teikiamų socialinio draudimo
pranešimų duomenų apie
apdraustųjų asmenų draudžiamąsias
pajamas
24.2. Parengti Registro tvarkymo darbo
procedūrų aprašymo projektą,
nustatant specialistų veiksmus dėl
sustabdytų socialinio draudimo
pranešimų
24.3. Parengti programinės įrangos
užsakymą dėl piktnaudžiaujančių

poreikį parengtas bei pateiktas tvirtinti skyrius
darbo procedūrų aprašymas

Parengtas taisyklių projektas

Registrų tvarkymo skyrius

2016-05-31

Parengtas darbo procedūrų aprašymo
projektas

Registrų tvarkymo skyrius

2016-05-31

Pateiktas programinės įrangos
užsakymas

Registrų tvarkymo skyrius

2016-05-31
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draudėjų teikiamų socialinio
draudimo pranešimų stabdymo ir jų
duomenų neįrašymo į Registrą
25.
Mažinti apdraustųjų, už kuriuos
nepateikti duomenys apie jų
draudžiamąsias pajamas ir
valstybinio socialinio draudimo
įmokas, skaičių:
25.1. Parengti Duomenų apie
Parengtas taisyklių projektas
apdraustuosius ir draudėjus
pateikimo ir tikslinimo taisyklių
projektą, numatant galimybę Fondo
valdybos teritorinio skyriaus
iniciatyva Registro duomenų bazėje
įrašyti apdraustojo valstybinio
socialinio draudimo pabaigą
25.2. Parengti Registro tvarkymo darbo Parengtas darbo procedūrų aprašymo
procedūrų aprašymo projektą,
projektas
numatant veiksmus, būtinus
valstybinio socialinio draudimo
pabaigos nustatymui ir įrašymui į
Registro duomenų bazę Fondo
valdybos teritorinio skyriaus
iniciatyva
25.3. Parengti programinės įrangos
Pateiktas programinės įrangos
užsakymo dėl apdraustųjų, už
užsakymas
kuriuos nepateikti duomenys už ne
trumpesnį kaip trijų mėnesių
laikotarpį, sąrašo sudarymo
projektą
Veiklos kryptis „Žmogiškųjų išteklių valdymas“

Registrų tvarkymo skyrius

2016-05-31

Registrų tvarkymo skyrius

2016-05-31

Registrų tvarkymo skyrius

2016-05-31
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Vystyti įstaigų kultūrą (stiprinti ir
palaikyti darbuotojų įsitraukimą,
didinti pasitenkinimą):
26.1. Užtikrinti darbuotojų mokymų
organizavimą
26.

26.2. Užtikrinti Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo
įstaigų (toliau – Fondo
administravimo įstaigos) personalo
valdymo srities teisės aktų
aktualumą
26.3. Organizuoti suplanuotus renginius
darbuotojams
Kitos prioritetinės priemonės
27.
Įvertinus Fondo valdybos
administracijos struktūros ir
funkcijų pokyčius, į praktikoje
iškilusias spręstinas problemas,
susijusias su žodinėmis viešųjų
pirkimo sutartimis, elektroninės
formos sutarčių sudarymu, parengti
atitinkamą Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos sutarčių sudarymo ir
vykdymo kontrolės tvarkos aprašo,
patvirtinto Fondo valdybos
direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d.
įsakymu Nr. VE-153 „Dėl
Valstybinio socialinio draudimo

Pagal patvirtintą planą įvykdyti
vidiniai ir išoriniai mokymai

Personalo valdymo skyrius

2016-12-15

Patvirtinti tvarkos aprašai / taisyklės

Personalo valdymo skyrius

2016-12-15

Įvykę renginiai

Personalo valdymo skyrius

2016-12-25

Parengtas ir vizuoti pateiktas teisės
akto projektas

Teisės skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius

2016-05-01
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28.

29.

fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
sutarčių sudarymo ir vykdymo
kontrolės tvarkos aprašo
patvirtinimo“, pakeitimo projektą
Parengti sutartį su Centrine
Parengta ir vizuoti pateikta sutartis
hipotekos įstaiga dėl duomenų
gavimo iš Neveiksnių ir ribotai
veiksnių asmenų registro
Atsižvelgiant į Asmenų prašymų
Parengtas ir vizuoti pateiktas teisės
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
akto projektas
viešojo administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose
taisyklių naują redakciją, patvirtintą
Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26
d. nutarimu Nr. 913, Nacionalinės
elektroninių siuntų pristatymo,
naudojant pašto tinklą,
informacinės sistemos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26
d. Nr. 914, į Fondo valdybos
informacinės sistemos pokyčius ir
klientų aptarnavimo tobulinimo
poreikius, parengti atitinkamą
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo
įstaigose taisyklių, patvirtintų
Fondo valdybos direktoriaus 2014
m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-

Teisės skyrius

2016-07-30

Teisės skyrius,
Klientų aptarnavimo
metodikos ir informavimo
skyrius

2016-05-01
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30.

555, pakeitimo projektą
Įdiegti Saugumo informacijos ir
įvykių valdymo sistemą

31.

Įrengti virtualias kompiuterizuotas
darbo vietas

32.

Papildyti Fondo administravimo
įstaigų LAN, sudarant galimybę
visus spausdintuvus jungti į tinklą

33.

Įdiegti vieningą dokumentacijos
planą

34.

Užbaigti elektroninių dokumentų
elektronines bylas ir perkelti jas
saugojimui į užbaigtų bylų
elektroninę saugyklą pagal
patvirtintą tvarką
Dokumentų siuntimui ir gavimui
naudoti E.Pristatymo informacinę
sistemą

35.

36.
37.

Optimizuoti IT paslaugų valdymo
sistemas
Pritaikyti kokybės užtikrinimo

Įdiegta sistema

Informacinės sistemos
eksploatavimo ir
informacijos valdymo
skyrius
Įrengta 800 darbo vietų
Informacinės sistemos
eksploatavimo ir
informacijos valdymo
skyrius
Įdiegti tinklo pakeitimai ne mažiau
Informacinės sistemos
kaip 3 teritoriniuose skyriuose
eksploatavimo ir
(Klaipėdos, Utenos ir Alytaus)
informacijos valdymo
skyrius
Dokumentų valdymo sistema
Informacinės sistemos
centralizuotai valdomas Klientų
eksploatavimo ir
aptarnavimo metodikos ir informavimo informacijos valdymo
skyriaus ir Personalo sričių
skyrius
dokumentacijos planas
Visos Fondo administravimo įstaigos Informacinės sistemos
užbaigę ir perkėlę bent po vieną
eksploatavimo ir
elektroninę bylą
informacijos valdymo
skyrius

2016-05-01

Vidutiniškai per mėnesį ne mažiau
Informacinės sistemos
kaip 3000 dokumentų siunčiama per E. eksploatavimo ir
Pristatymo sistemą
informacijos valdymo
skyrius
Optimizuoti IT paslaugų valdymo
Informacinės sistemos
sistemos procesai, pakeistos tvarkos
plėtros skyrius
Sukurtos aplinkos ir pakeista
Informacinės sistemos

2016-12-31

2016-12-01

2016-12-01

2016-09-01

2016-12-01

2016-10-01
2016-10-01
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

aplinkas veiklos poreikiams
Optimizuoti centralizuotai
vykdomus viešuosius pirkimus

Didinti elektroninėmis
priemonėmis atliekamus prekių,
paslaugų ir darbų viešuosius
pirkimus
Mažinti Fondo administravimo
įstaigose perteklinių (laisvų)
patalpų plotus
Mažinti Fondo administravimo
įstaigų pastatų (patalpų) bei
inžinerinių tinklų priežiūros ir
eksploatacijos išlaidas
Parengti Socialinio draudimo
įmokų, delspinigių, baudų ir
palūkanų permokų įskaitymo,
susidarius valstybinio socialinio
draudimo ar kitų išmokų permokai
dėl draudėjo kaltės, taisykles

programinės įrangos keitimų tvarka
plėtros skyrius
Parengtas Valstybinio socialinio
Viešųjų pirkimų skyrius
draudimo fondo administravimo
įstaigų centralizuotai perkamų prekių,
paslaugų ir darbų tvarkos aprašas
Faktinė pirkimų vertė ne mažesnė kaip Viešųjų pirkimų skyrius
90 proc. Nuo bendros pirkimų vertės

Vienam darbuotojui tenkanti bendra
Ūkio valdymo skyrius
kabinetų ploto dalis neviršija 12 kv.
metrų
Išlaidos neviršija daugiau kaip 5,1proc. Ūkio valdymo skyrius
nuo Fondo administravimo įstaigų
veiklos bendrų sąnaudų
Parengtas ir vizuoti pateiktas teisės
akto projektas

2016-09-01

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

Teisės skyrius,
2016-12-15
Fondo finansų apskaitos
skyrius,
Įmokų administravimo
skyrius,
Pensijų skyrius,
Pašalpų ir nedarbingumo
skyrius,
Informacinės sistemos
plėtros skyrius
Siekiant veiklos efektyvumo ir
Atlikta analizė ir pateiktos išvados bei Fondo valdybos direktoriaus 2016-12-31
skaidrumo, išanalizuoti kreditorinio pasiūlymai
įsakymu sudaryta darbo
reikalavimo, atsiradusio dėl žalos
grupė
Fondui padarymo, atsisakymo, kai
žalos išieškojimo išlaidos viršija
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44.

45.

46.

žalos dydį ar dėl kitų objektyvių
priežasčių žalą išieškoti yra
ekonomiškai netikslinga, proceso
standartizacijos teisines ir
organizacines prielaidas, įvertinti
galimą išankstinės standartizacijos
naudą (privalumus) ir rizikas.
Apsvarstyti Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo papildymo
poreikį dėl individualios
įmonės/mažosios bendrijos, kurios
savininkai/nariai atvykę į Lietuvą
ne iš ES valstybės narės, tačiau
faktiškai nevykdo veiklos,
socialinio draudimo įmokų bazės
neskaičiavimo kas mėnesį nuo
minimalios mėnesinės algos, ir
nustačius poreikį pildyti
Valstybinio socialinio draudimo
įstatymą, pateikti Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
pasiūlymą dėl Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo
papildymo
Parengti Administracinio teisės
pažeidimo bylos nagrinėjimo ir
nutarimo skirti administracinę
nuobaudą vykdymo darbo
procedūrų aprašymo pakeitimus
Pateikti Finansų ministerijai
pasiūlymą dėl Įmonių bankroto

Atlikta poreikio analizė ir nustačius
poreikį parengtas raštas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai su
pasiūlymu dėl Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo papildymo

Įmokų administravimo
skyrius

2016-12-31

Parengtas ir pateiktas tvirtinti darbo
procedūrų aprašymas

Įmokų administravimo
skyrius

2016-11-30

Parengtas raštas Finansų ministerijai
su pasiūlymu dėl Įmonių bankroto

Įmokų administravimo
skyrius

2016-09-30
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47.

įstatymo papildymo, kad bankroto įstatymo papildymo
administratoriai kreditorių
susirinkimus rengtų pagal
bankrutuojančios įmonės
registracijos vietą
Trumpinti darbuotojams pavestų
Pateiktas programinės įrangos
funkcijų atlikimo laiką ir mažinti
užsakymas
klaidų tikimybę rengiant
sprendimus dėl apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu
duomenų tikslinimo Lietuvos
Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registre, sudarant
galimybę automatiniu būdu į
rengiamą sprendimą perkelti
duomenis iš draudėjo pateikto
elektroninio PT prašymo dėl
apdraustųjų valstybiniu socialiniu
draudimu duomenų tikslinimo.
Parengti programinės įrangos
užsakymą dėl sprendimų tikslinti
apdraustųjų asmenų duomenis
Lietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registre automatinio
formavimo.

Registrų tvarkymo skyrius,
Informacinės sistemos
plėtros skyrius

__________________________________

2016-12-31

