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Teisės akto projekto pavadinimas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl
priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas (pridedama).
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Įmokų administravimo
skyriaus vyriausiasis specialistas Augustas Genys.
Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliktas:
X suderinus teisės akto projektą viešojo administravimo subjekte ir su pavaldžiomis
įstaigomis (įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministrui pavestose valdymo srityse
veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis);
□ suderinus teisės akto projektą su suinteresuotomis institucijomis, kai jis buvo
papildytas arba pakeistas.
Antikorupciniu požiūriu rizikingų teisės akto projekto nuostatų nenustatyta.

Eil. Nr.

Kriterijus

1.

Teisės akto projektas
nesudaro išskirtinių ar
nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais
susijęs teisės akto
įgyvendinimas
Teisės akto projekte
nėra spragų ar
nuostatų, leisiančių
dviprasmiškai aiškinti
ir taikyti teisės aktą

2.

Kriterijaus vertinimas (nurodant, kad „Kriterijų
atitinka“ / „Kriterijaus neatitinka“ / „Kriterijus
nėra teisės akto projekto reglamentavimo
dalykas“) ir pagrindimas, jeigu teisės aktas
neatitinka kriterijaus (nurodomos konkrečios
teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios neigiamą atsakymą, pateikiamos
antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą
atliekančio asmens pastabos ir pasiūlymai dėl
korupcijos rizikos mažinimo)
(pildo teisės akto projekto antikorupcinį
vertinimą atliekantis asmuo)

Teisės akto projekto
pakeitimas, mažinantis
korupcijos riziką, arba teisės
akto projekto tiesioginio
rengėjo argumentai, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
(pildo teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas)

Išvada dėl teisės
akto projekto
pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą
(pildo teisės akto
projekto
antikorupcinį
vertinimą atliekantis
asmuo)

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teisės akto projekte
nustatyta, kad
sprendimą dėl teisių
suteikimo, apribojimų
nustatymo, sankcijų
taikymo ir pan.
priimantis subjektas
atskirtas nuo šių
sprendimų teisėtumą ir
įgyvendinimą
kontroliuojančio
(prižiūrinčio) subjekto
Teisės akto projekte
nustatyti subjekto
įgaliojimai (teisės)
atitinka subjekto
atliekamas funkcijas
(pareigas)
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sprendimų priėmimo
kriterijų (atvejų)
sąrašas
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
motyvuotų atvejų, kai
priimant sprendimus
taikomos išimtys,
sąrašas
Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų
priėmimo, įforminimo
ir viešinimo tvarka
Teisės akto projekte
nustatyti sprendimų
dėl mažareikšmiškumo
kriterijai ir priėmimo
tvarka
Jeigu pagal numatomą
reguliavimą
sprendimus priima
kolegialus subjektas,
teisės akto projekte
nustatyta kolegialaus
sprendimus priimančio
subjekto:
9.1. konkretus narių
skaičius, užtikrinantis
kolegialaus
sprendimus
priimančio subjekto
veiklos objektyvumą
9.2. jeigu narius skiria
keli subjektai,
proporcinga kiekvieno

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

subjekto skiriamų
narių dalis,
užtikrinanti tinkamą
atstovavimą valstybės
interesams ir
kolegialaus
sprendimus
priimančio subjekto
veiklos objektyvumą
ir skaidrumą
9.3. narių skyrimo
mechanizmas
9.4. narių rotacija ir
kadencijų skaičius ir
trukmė
9.5. veiklos pobūdis
laiko atžvilgiu
9.6. asmeninė narių
atsakomybė
Numatytos procedūros
yra būtinos, nustatyta
išsami jų taikymo
(viešinimo) tvarka
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
motyvuotų atvejų, kai
nustatoma procedūra
netaikoma, sąrašas
Teisės akto projektas
nustato jo nuostatoms
įgyvendinti numatytų
procedūrų ir
sprendimų priėmimo
konkrečius terminus
Teisės akto projektas
nustato motyvuotas
terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes
Teisės akto projektas
nustato kontrolės
(priežiūros) procedūrą
ir aiškius jos atlikimo
kriterijus (atvejus,
dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų
viešinimą ir pan.)
Teisės akto projekte
nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo
ir objektyvumo
užtikrinimo priemonės
(pvz., aiškiai ir
išsamiai išdėstytos
kontroliuojančio

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina
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16.

17.

18.

19.

subjekto teisės ir
pareigos, nustatyta
standartizuota
kontrolės atlikimo
procedūra,
reikalavimas fiksuoti
atskirus kontrolės
procedūros etapus ir jų
rezultatus, atsakingų
specialistų rotacija,
užkirstas kelias
kontroliuojančio ir
kontroliuojamo
subjektų tiesioginiam
kontaktui be liudininkų
ir pan.)
Teisės akto projekte
nustatyta subjektų, su
kuriais susijęs teisės
akto projekto nuostatų
įgyvendinimas,
atsakomybė
Teisės aktų projekte
numatytas baigtinis
kriterijų, pagal kuriuos
skiriama nuobauda
(sankcija) už teisės
akto projekte nustatytų
nurodymų nevykdymą,
sąrašas ir nustatyta
aiški nuobaudos
(sankcijos) skyrimo
procedūra
Kartu su teisės akto
projektu pateikta
pakankamai jį
pagrindžiančių
lydimųjų dokumentų ir
informacijos, siekiant
antikorupciniu aspektu
įvertinti teisės akto
projektą
Kiti svarbūs kriterijai

Teisės akto
projekto
tiesioginis
rengėjas:

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

Įmokų administravimo Teisės akto
Veiklos stebėsenos ir kontrolės
skyriaus vyriausiasis
projekto
skyriaus patarėja Diana
specialistas Augustas
vertintojas:
Stankevičienė
Genys
––––––––––––––––––––

Projektas
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
2009 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-32 „DĖL PRIVERSTINIO POVEIKIO
PRIEMONIŲ TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2022 m.

Nr. VVilnius

1. P a k e i č i u Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, patvirtintas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Priverstinio
poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės):
1.1. pripaţįstu netekusiu galios Taisyklių 20 punktą;
1.2. pripaţįstu netekusiu galios Taisyklių 22 punktą;
1.3. pakeičiu Taisyklių 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Jeigu pateikus vykdyti mokėjimo nurodymą į skolininko sąskaitą kredito,
mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaiga nurašo įplaukusį darbo uţmokestį ir/ar jam prilygintas
išmokas, iš kurių išskaitų dydį nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –
CPK) 736 straipsnis, arba pinigų sumas, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas (CPK 668
straipsnis) arba iš kurių išieškoti negalima (CPK 739 straipsnis), arba socialinio draudimo pašalpų
ir išmokų sumas, kurias išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą (CPK 738 straipsnis), Fondo
valdybos teritorinis skyrius per tris darbo dienas grąţina nurašytas lėšas, jeigu skolininkas pateikia
prašymą dėl nurašytų lėšų grąţinimo ir dokumentus, įrodančius, kad buvo nurašytos pinigų sumos,
nurodytos CPK 668, 736, 738 ar 739 straipsniuose. Šiuo atveju CPK 736 straipsnyje nurodytų
pinigų sumų grąţinama dalis, kuri viršija šiame straipsnyje nurodytus dydţius, o CPK 668, 738 ir
739 straipsniuose nurodytos pinigų sumos grąţinamos visos.“;
1.4. pakeičiu Taisyklių 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Jei skolininkas (savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudţiantis
asmuo, savarankiškai dirbantis asmuo, individuali įmonė, maţoji bendrija, tikroji ūkinė bendrija ir
komanditinė ūkinė bendrija, vaikų išlaikymo išmokų skolininkas arba vaikų išlaikymo išmokų
permokų skolininkas) per dešimt dienų nuo pretenzijoje dėl ţalos atlyginimo nurodytos dienos ar
raginimo gavimo dienos, o jeigu raginimas yra nesiunčiamas, – per dešimt dienų nuo mokėjimo
nurodymo pateikimo dienos nesumoka skolos, didesnės negu vienas tūkstantis eurų, Fondo
valdybos teritorinis skyrius per dvidešimt darbo dienų surenka duomenis apie skolininko arba
skolininko savininko turtą, galimybes nukreipti į jį išieškojimą, prieţastis, kodėl skolininkas
nesumokėjo skolos.“;
1.5. pakeičiu Taisyklių 29 punktą ir jį išdėstau taip:
„29. Kai kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaiga per trisdešimt kalendorinių
dienų negali atlikti mokėjimo nurodymo ir skola yra didesnė negu trys tūkstančiai eurų, duomenis
apie skolininko, nepriklausančio 28 punkte nurodytoms kategorijoms, turtą, pajamas, galimybes
nukreipti į juos išieškojimą, prieţastis, kodėl skolininkas laiku nesumokėjo VSD įmokų, palūkanų,
baudų ar delspinigių Fondo valdybos teritorinis skyrius surenka per dvidešimt darbo dienų nuo
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raginime ar pretenzijoje dėl ţalos atlyginimo nurodytos skolos sumokėjimo termino paskutinės
dienos, o jeigu raginimas yra nesiunčiamas – per dvidešimt darbo dienų nuo šiame punkte
nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos.“;
1.6. pakeičiu Taisyklių 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Jei skolininkas – fizinis asmuo, kuris gauna periodines pajamas iš darbdavio,
pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojo, pateikia prašymą išieškoti skolą, didesnę negu šimtas
dvidešimt penki eurai, iš jo darbo uţmokesčio ir/ar jam prilygintų išmokų arba grąţinti nurašytą
darbo uţmokestį ir/ar jam prilygintas išmokas, iš kurių išskaitų dydį nustato CPK 736 straipsnis,
tai Fondo valdybos teritorinis skyrius per tris darbo dienas atšaukia mokėjimo nurodymus ir per
dešimt darbo dienų nuo mokėjimo nurodymų atšaukimo dienos duoda nurodymą skolininko
darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui išskaičiuoti nesumokėtas skolos sumas į
Fondą (4 priedas). Fondo valdybos teritorinis skyrius pateikia nurodymą kartu su sprendimu (1
priedas, 2 priedas arba 28 priedas) dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka. Jeigu skolininko
atţvilgiu priimtas ir nebaigtas vykdyti daugiau negu vienas sprendimas dėl skolos išieškojimo
priverstine tvarka, Fondo valdybos teritorinis skyrius gali priimti ir kartu su nurodymu skolininko
darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui perduoti sprendimą dėl skolos, didesnės
negu šimtas dvidešimt penki eurai, išieškojimo priverstine tvarka, apimantį visus skolininko
darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui neperduotus skolininko atţvilgiu priimtus
ir nebaigtus vykdyti sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka bei šio sprendimo
priėmimo dieną esančią skolą (5 priedas arba 6 priedas).“;
1.7. pakeičiu Taisyklių 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Jei Fondo valdybos teritorinis skyrius, atlikęs 28 punkte nurodytus veiksmus,
nenustato individualios įmonės (ūkinės bendrijos) turto, kurio uţtektų individualios įmonės
(ūkinės bendrijos) prievolėms įvykdyti arba minėtas turtas yra nelikvidus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 2.50 straipsnio 4 dalimi, per dešimt darbo dienų nesumokėtų skolos
sumų išieškojimas iš individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo (-ųjų) nario (-ių)
perduodamas antstoliams, jeigu yra turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas.“;
1.8. pakeičiu Taisyklių 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. Jeigu iš skolingo draudėjo skolos išieškoti nepavyksta, o Fondo valdybos teritorinis
skyrius, atlikęs 28 punkte ar 29 punkte nurodytus veiksmus, nustato, kad skolingas draudėjas turi
skolininką, praleidusį skolos grąţinimo draudėjui terminą, arba patikrinimo metu surinktų
dokumentų ir kitų įrodymų pagrindu nustatoma, kad draudėjo piniginės sumos yra pas kitą
draudėją, draudėjo skolininkui, praleidusiam skolos grąţinimo terminą, arba draudėjui, turinčiam
skolingo draudėjo pinigines sumas, per tris darbo dienas Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka yra
nusiunčiamas raginimas dėl skolos sumokėjimo (9 priedas). Jeigu draudėjo skolininkas ar skolingo
draudėjo pinigines sumas turintis draudėjas per dešimt dienų nuo raginimo gavimo dienos
nesumoka raginime nurodytos sumos ir nepateikia prieštaravimų dėl raginime nurodyto
reikalavimo sumokėti draudėjo skolą (dalį skolos), Fondo valdybos teritorinis skyrius per tris
darbo dienas priima sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš draudėjo skolininko,
praleidusio skolos grąţinimo draudėjui terminą, arba draudėjo, pas kurį yra skolingo draudėjo
piniginės sumos (10 priedas), ir per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą duoda
nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai skolos sumas nurašyti iš draudėjo
skolininko, praleidusio skolos grąţinimo draudėjui terminą, ar draudėjo, pas kurį yra skolingo
draudėjo piniginės sumos, sąskaitų arba indėlių ir priklausančių palūkanų.“;
1.9. pakeičiu Taisyklių 34 punktą ir jį išdėstau taip:
„34. Atlikus 28 punkte ar 29 punkte nurodytus veiksmus ir nustačius, kad yra turto, į
kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, Fondo valdybos teritorinis skyrius pateikia prašymą dėl
sprendimo išieškoti skolą priverstine tvarka vykdymo (11 priedas) ir perduoda sprendimą dėl
skolos išieškojimo priverstine tvarka (1 priedas, 2 priedas arba 28 priedas) antstoliui tolesniam
vykdymui iš skolininko turto, išskyrus pinigines lėšas kredito įstaigose. Jeigu skolininko atţvilgiu
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priimtas ir nebaigtas vykdyti daugiau negu vienas Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimas
dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, Fondo valdybos teritorinis skyrius priima ir antstoliui
perduoda sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, apimantį visus antstoliui
neperduotus skolininko atţvilgiu priimtus ir nebaigtus vykdyti sprendimus dėl skolos išieškojimo
priverstine tvarka bei šio sprendimo priėmimo dieną esančią skolą (5 priedas, 6 priedas arba 31
priedas).“;
1.10. pakeičiu Taisyklių 39 punktą ir jį išdėstau taip:
„39. Jeigu taikant Taisyklėse numatytas priverstinio poveikio priemones išieškoti skolos
Lietuvos Respublikoje nėra galimybės ir nustatoma, kad skolininkas yra kitoje Europos Sąjungos
(toliau – ES) valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje ar
Šveicarijos Konfederacijoje, Fondo valdybos teritorinis skyrius per 20 darbo dienų teikia ES
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintos formos prašymą
R017 ES valstybės narės, EEE valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai
išieškoti skolą, didesnę negu vienas tūkstantis eurų. Jeigu skolininko atţvilgiu priimtas ir
nebaigtas vykdyti daugiau negu vienas Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimas dėl skolos
išieškojimo priverstine tvarka, Fondo valdybos teritorinis skyrius priima ir ES valstybės narės,
EEE valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai teikia sprendimą dėl skolos,
didesnės negu vienas tūkstantis eurų, išieškojimo priverstine tvarka, apimantį visus ES valstybės
narės, EEE valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai neperduotus
skolininko atţvilgiu priimtus ir nebaigtus vykdyti sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine
tvarka bei šio sprendimo priėmimo dieną esančią skolą (5 priedas arba 6 priedas).“;
1.11. pakeičiu Taisyklių 391 punktą ir jį išdėstau taip:
„391 Jeigu taikant Taisyklėse numatytas priverstinio poveikio priemones išieškoti vaikų
išlaikymo išmokų skolos Lietuvos Respublikoje nėra galimybės ir nustatoma, kad skolininkas yra
kitoje valstybėje, kurioje yra taikomas 2008 m. gruodţio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.
4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripaţinimo ir vykdymo bei
bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 4/2009) arba 2007
m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų
išieškojimo (toliau – Hagos konvencija) Fondo valdybos teritorinis skyrius per 20 darbo dienų
teikia Reglamentu (EB) Nr. 4/2009 arba Hagos konvencija patvirtintos formos prašymą
atitinkamos valstybės įstaigai išieškoti vaikų išlaikymo išmokų skolą, didesnę negu vienas
tūkstantis eurų. Jeigu skolininko atţvilgiu priimtas ir nebaigtas vykdyti daugiau negu vienas
sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, Fondo valdybos teritorinis skyrius priima ir
atitinkamos valstybės įstaigai teikia sprendimą dėl skolos, didesnės negu vienas tūkstantis eurų,
išieškojimo priverstine tvarka, apimantį visus atitinkamos valstybės įstaigai neperduotus
skolininko atţvilgiu priimtus ir nebaigtus vykdyti sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine
tvarka bei šio sprendimo priėmimo dieną esančią skolą (31 priedas).“;
1.12. pakeičiu Taisyklių 40 punktą ir jį išdėstau taip:
„40. Jeigu, įvertinus skolos nesumokėjimo aplinkybes, manoma, kad yra pavojus, jog
turtas, į kurį gali būti nukreiptas skolos išieškojimas gali būti paslėptas, parduotas ar kitokiu būdu
perleistas ir dėl to gali būti sunku arba neįmanoma išieškoti skolos, o draudėjo, nurodyto Taisyklių
28 punkte, skola yra didesnė negu vienas tūkstantis eurų, draudėjo, nurodyto Taisyklių 29 punkte,
skola yra didesnė negu trys tūkstančiai eurų, Fondo valdybos teritorinis skyrius skolos
išieškojimui uţtikrinti:
40.1. priima sprendimą areštuoti draudėjo turtą (14 priedas);
40.2. jeigu iš skolingo draudėjo skolos išieškoti nepavyksta ir yra nustatoma, kad
skolingas draudėjas turi skolininką, praleidusį skolos grąţinimo draudėjui terminą, arba
patikrinimo metu surinktų dokumentų ir kitų įrodymų pagrindu nustačius, kad skolingo draudėjo
piniginės sumos yra pas kitą draudėją Fondo valdybos teritorinis skyrius priima sprendimą
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areštuoti draudėjo skolininko, praleidusio skolos grąţinimo draudėjui terminą ar draudėjo pas kurį
yra skolingo draudėjo piniginės sumos, turtą (15 priedas).“;
1.13. pakeičiu Taisyklių 41 punktą ir jį išdėstau taip:
„41. Jeigu Fondo valdybos teritorinis skyrius, atlikęs 28 punkte nurodytus veiksmus,
nenustato individualios įmonės (ūkinės bendrijos) turto, kurio uţtektų individualios įmonės
(ūkinės bendrijos) prievolėms įvykdyti arba minėtas turtas yra nelikvidus, esant Taisyklių 40
punkte nurodytoms sąlygoms, Fondo valdybos teritorinis skyrius areštuoja individualios įmonės
savininko (ūkinės bendrijos tikrojo nario) turtą.“;
1.14. pakeičiu Taisyklių 48 punktą ir jį išdėstau taip:
„48. Jeigu draudėjo, nurodyto Taisyklių 28 punkte, skola yra didesnė negu vienas
tūkstantis eurų, draudėjo, nurodyto Taisyklių 29 punkte, skola yra didesnė negu trys tūkstančiai
eurų, Fondo valdybos teritorinis skyrius skolos Fondui išieškojimui uţtikrinti:
48.1 priima sprendimą dėl draudėjo turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo
(18 priedas);
48.2 jeigu iš skolingo draudėjo skolos išieškoti nepavyksta ir yra nustatoma, kad
skolingas draudėjas turi skolininką, praleidusį skolos grąţinimo draudėjui terminą, arba jeigu
patikrinimo metu surinktų dokumentų ir kitų įrodymų pagrindu nustatoma, kad skolingo draudėjo
piniginės sumos yra pas kitą draudėją, Fondo valdybos teritorinis skyrius priima sprendimą dėl
draudėjo skolininko, praleidusio skolos grąţinimo terminą, arba draudėjo, pas kurį yra skolingo
draudėjo piniginės sumos, turto priverstinės hipotekos arba priverstinio įkeitimo (19 priedas).“;
1.15. pakeičiu Taisyklių 49 punktą ir jį išdėstau taip:
„49. Jeigu Fondo valdybos teritorinis skyrius, atlikęs 28 punkte nurodytus veiksmus,
nenustato individualios įmonės (ūkinės bendrijos) turto, kurio uţtektų individualios įmonės
(ūkinės bendrijos) prievolėms įvykdyti arba minėtas turtas yra nelikvidus, Fondo valdybos
teritorinis skyrius nustato priverstinę hipoteką arba priverstinį įkeitimą individualios įmonės
savininko (ūkinės bendrijos tikrojo nario) turtui.“;
1.16. papildau Taisykles 621 punktu:
„621. Kai asmuo, pagal teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį
privalantis mokėti vaiko išlaikymo lėšas, vengia vykdyti teismo sprendimą arba mokėti visą
teismo priteistą sumą, ir dėl to iš valstybės biudţeto ne maţiau kaip paskutinius dvylika mėnesių
mokamos vaiko išlaikymo išmokos, o susidariusi vaiko išlaikymo išmokų skola nėra grąţinama,
Fondo valdybos teritorinis skyrius per dvidešimt darbo dienų nuo nurodytų aplinkybių nustatymo
pateikia ikiteisminio tyrimo institucijai prašymą (Priedas 34) ištirti, ar nebuvo padaryta BK 164
straipsnyje nurodyta veika (Vengimas išlaikyti vaiką).“;
1.17. išdėstau nauja redakcija 1 priedą (pridedamas);
1.18. išdėstau nauja redakcija 2 priedą (pridedamas);
1.19. išdėstau nauja redakcija 3 priedą (pridedamas);
1.20. išdėstau nauja redakcija 4 priedą (pridedamas);
1.21. išdėstau nauja redakcija 5 priedą (pridedamas);
1.22. išdėstau nauja redakcija 6 priedą (pridedamas);
1.23. išdėstau nauja redakcija 9 priedą (pridedamas);
1.24. išdėstau nauja redakcija 10 priedą (pridedamas);
1.25. išdėstau nauja redakcija 11 priedą (pridedamas);
1.26. išdėstau nauja redakcija 22 priedą (pridedamas);
1.27. išdėstau nauja redakcija 23 priedą (pridedamas);
1.28. išdėstau nauja redakcija 24 priedą (pridedamas);
1.29. išdėstau nauja redakcija 26 priedą (pridedamas);
1.30. išdėstau nauja redakcija 27 priedą (pridedamas);
1.31. išdėstau nauja redakcija 28 priedą (pridedamas);
1.32. išdėstau nauja redakcija 29 priedą (pridedamas);
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1.33. išdėstau nauja redakcija 30 priedą (pridedamas);
1.34. išdėstau nauja redakcija 31 priedą (pridedamas);
1.35. papildau Taisykles 34 priedu (pridedamas).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;
2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo
valdybos interneto svetainėje;
2.3. Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;
2.4. Fondo valdybos Dokumentų tvarkymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos
direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritoriniams skyriams.
Direktorius

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
1 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SKOLOS IŠIEŠKOJIMO
PRIVERSTINE TVARKA
20

m.
(Sudarymo vieta)

d. Nr.

Vadovaudamasis(-si) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsniu (21 straipsnio 3 dalimi), 40 straipsnio 3 dalimi,
nusprendţiu išieškoti priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą iš
(vardas ir pavardė/pavadinimas, draudėjo kodas, asmens kodas, gyvenamosios vietos/buveinės
adresas) turto skolą, kuri 20…-…-… yra.... (suma ţodţiais), iš jų: (įmokų..., palūkanų..., baudos...,
delspinigių...., socialinio draudimo išmokos permokos....).
Šis sprendimas vykdytinas nuo jo priėmimo dienos.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

______________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
2 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš individualios įmonės (ūkinės
bendrijos) ir individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo (-ųjų) nario (-ių)turto
formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL (DRAUDĖJO PAVADINIMAS IR INDIVIDUALIOS ĮMONĖS SAVININKO (ŪKINĖS
BENDRIJOS TIKROJO (-ŲJŲ) NARIO (-IŲ) SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PRIVERSTINE
TVARKA
20

m.
(Sudarymo vieta)

d. Nr.

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsniu (21 straipsnio 3 dalimi), 40 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.50 straipsnio 4 dalimi, nusprendţiu:
1. išieškoti priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą iš (pavadinimas,
draudėjo kodas, buveinės adresas) turto skolą, kuri 20…-…-… yra... (suma ţodţiais), iš jų:
(įmokų..., palūkanų..., baudos..., delspinigių...., socialinio draudimo išmokos permokos....).
2. išieškoti priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą iš individualios
įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo (-ųjų) nario (-ių) (vardas ir pavardė, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas) turto šio sprendimo 1 dalyje nurodytą skolą, jeigu iš individualios
įmonės (ūkinės bendrijos) sąskaitų skola neišieškoma ir nenustatoma individualios įmonės (ūkinės
bendrijos) turto, kurio uţtektų individualios įmonės (ūkinės bendrijos) prievolėms įvykdyti.
Šis sprendimas vykdytinas nuo jo priėmimo dienos.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

___________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
3 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Raginimo dėl skolos sumokėjimo formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
______________________________________________________________________________
(Adresatas)
RAGINIMAS
DĖL (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SKOLOS SUMOKĖJIMO
20

m.
(Sudarymo vieta)

d. Nr.

Pranešame, kad Jūs 20…-…-… Valstybinio socialinio draudimo fondui esate skolingas (a) … (suma ţodţiais) (įmokų …, palūkanų …, baudos …, delspinigių …).
Siūlome Jums per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti aukščiau nurodytą
sumą į vieną iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
(gavėjo
kodas
–
191630223)
sąskaitų,
kurias
rasite
https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Skolą grynaisiais pinigais galima sumokėti: (mokėjimo įstaigų pavadinimai).
Skola
Įmokų
Palūkanų
Baudos
Delspinigių

Įmokos kodas

Suma

Primename, jei per nustatytą terminą nesumokėsite skolos, ji bus išieškota priverstine
tvarka, o dėl turto arešto, antstolio vykdymo išlaidų, priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo
patirsite nepatogumų ir papildomų išlaidų. Nuo Jūsų sumokėtų valstybinio socialinio draudimo ir
privalomojo sveikatos draudimo įmokų priklauso Jūsų socialinio draudimo išmokų dydis ir
draustumas
privalomuoju
sveikatos
draudimu.

PASTABA. Draudėjui, kuriam buvo įteiktas raginimas, pakartotinai ir (ar) sistemingai
laiku nemokant įmokų, palūkanų, baudos ir delspinigių, raginimas gali būti nesiunčiamas.

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė (kontaktai)
__________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
4 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Nurodymo išieškoti skolą priverstine tvarka formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
(Adresatai)
DĖL
NURODYMO
IŠIEŠKOTI
SKOLĄ
IŠ
PAVARDĖ/PAVADINIMAS) PRIVERSTINE TVARKA

20
(DRAUDĖJO

–

–

VARDAS

Nr.
IR

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsnio 1 dalies 3 punktu (21 straipsnio 3 dalimi), Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso (toliau – CPK) 736, 737 ir 739 straipsnių nuostatomis, nurodome (darbdavio ar pensijos,
stipendijos, pašalpos mokėtojo pavadinimas) vykdyti Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos.......... skyriaus 20…-…-… sprendimą Nr.............
(Vardas ir pavardė, asmens kodas) Valstybinio socialinio draudimo fondo biudţetui yra
skolingas..., ši skola turi būti išskaičiuota iš skolininko darbo uţmokesčio (pensijos, stipendijos,
pašalpos) po penkiasdešimt procentų nuo išmokos dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną
minimaliąją mėnesio algą ir dvidešimt procentų nuo išmokos dalies, neviršijančios vienos
minimaliosios mėnesinės algos ir pervesta į vieną iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (gavėjo kodas – 191630223) sąskaitų, kurias
rasite https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Mokėjimo pavedime prašome nurodyti: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritorinį skyrių, kuriam priskirtas skolininkas, skolininko vardą ir pavardę/pavadinimą, draudėjo
kodą.
CPK 616, 617 ir 618 straipsniuose yra numatyta atsakomybė (bauda, areštas ir kt.) uţ
vykdomojo dokumento nevykdymą bei praradimą, be to, Lietuvos Respublikos administracinių
nusiţengimų kodekso 193 straipsnyje yra numatyta atsakomybė uţ Valstybinio socialinio draudimo
fondo įstaigų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą, klaidingos informacijos pateikimą arba
informacijos nepateikimą.
Nutraukus darbo sutartį su skolininku arba pasibaigus periodinėms išmokoms sprendimą
dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka prašome grąţinti per tris dienas nuo visiško atsiskaitymo
su
skolininku.

PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė (kontaktai)
_____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
5 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Antstoliui, skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui, kitos ES

valstybės narės, EEE valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai
perduodamo sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, kai skolininko atţvilgiu
priimtas ir nebaigtas vykdyti daugiau negu vienas sprendimas dėl skolos išieškojimo
priverstine tvarka, formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SKOLOS IŠIEŠKOJIMO
PRIVERSTINE TVARKA
20

m.
(Sudarymo vieta)

d. Nr.

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsniu (21 straipsnio 3 dalimi), 40 straipsnio 3 dalimi ir atsiţvelgdamas (-a) į skolininko
atţvilgiu priimtus ir nebaigtus vykdyti (nurodomi sprendimai) dėl skolos išieškojimo priverstine
tvarka,
nusprendţiu išieškoti priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą iš
(vardas ir pavardė/pavadinimas, draudėjo kodas, asmens kodas, gyvenamosios vietos/buveinės
adresas) turto skolą, kuri 20…-…-… yra... (suma ţodţiais), iš jų: (įmokų..., palūkanų..., baudos...,
delspinigių...., socialinio draudimo išmokos permokos....).
Šis sprendimas vykdytinas nuo jo priėmimo dienos.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

______________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
6 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Antstoliui, skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui, kitos ES
valstybės narės, EEE valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai
perduodamo sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, kai individualios įmonės
(ūkinės bendrijos) ir (ar) individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo (-ųjų) nario
(-ių) atţvilgiu priimtas ir nebaigtas vykdyti daugiau negu vienas sprendimas dėl skolos
išieškojimo priverstine tvarka, formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL (DRAUDĖJO PAVADINIMAS IR INDIVIDUALIOS ĮMONĖS SAVININKO (ŪKINĖS
BENDRIJOS TIKROJO (-ŲJŲ) NARIO (-IŲ) SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PRIVERSTINE
TVARKA
20

m.
(Sudarymo vieta)

d. Nr.

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsniu (21 straipsnio 3 dalimi), 40 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.50 straipsnio 4 dalimi ir atsiţvelgdamas (-a) į individualios įmonės (ūkinės bendrijos) ir (ar)
individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo (-ųjų) nario (-ių) atţvilgiu priimtus ir
nebaigtus vykdyti (nurodomi sprendimai) dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka nusprendţiu:
1. išieškoti priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą iš (pavadinimas,
draudėjo kodas, buveinės adresas) turto skolą, kuri 20…-…-… yra... (suma ţodţiais), iš jų:
(įmokų..., palūkanų..., baudos..., delspinigių...., socialinio draudimo išmokos permokos....).
2. išieškoti priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą iš individualios
įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo (-ųjų) nario (-ių) (vardas ir pavardė, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas) turto šio sprendimo 1 dalyje nurodytą skolą, jeigu iš individualios
įmonės (ūkinės bendrijos) sąskaitų skola neišieškoma ir nenustatoma individualios įmonės (ūkinės
bendrijos) turto, kurio uţtektų individualios įmonės (ūkinės bendrijos) prievolėms įvykdyti.
Šis
sprendimas
vykdytinas
nuo
jo
priėmimo
dienos.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)
____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
9 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Raginimo draudėjo skolininkui, praleidusiam skolos sumokėjimo terminą, skolingam
draudėjui formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
(Adresatas)
RAGINIMAS
DĖL (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SKOLOS SUMOKĖJIMO
20

m.
(Sudarymo vieta)

d. Nr.

Pranešame, kad pagal iš (skolingo draudėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba
draudėjo vardas ir pavardė) gautus duomenis (Jūs esate (skolingo draudėjo pavadinimas ir
juridinio asmens kodas arba draudėjo vardas ir pavardė) skolininkas, kuris yra praleidęs
(nurodoma suma) skolos grąžinimo terminą)/pas Jus yra skolingo draudėjo (skolingo draudėjo
pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba draudėjo vardas ir pavardė) (nurodoma suma) suma).
Įvertinus tai, kad (skolingo draudėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba draudėjo
vardas, pavardė) yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui (toliau – Fondas), siūlome
Jums per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti (nurodoma skolingo draudėjo skolos rūšis
(įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų ir (ar)išmokų permokų) ir suma, tačiau ne didesnė negu
draudėjo skolininko, praleidusio skolos grąžinimo terminą, suma arba ne didesnė negu skolingo
draudėjo pas kitą draudėją esančių piniginių lėšų suma) į vieną iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (gavėjo kodas – 191630223) sąskaitų,
kurias rasite https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Skolą grynaisiais pinigais galima sumokėti: (mokėjimo įstaigų pavadinimai).

Skola
Įmokos kodas
Įmokų
Palūkanų
Baudos
Delspinigių
Išmokos permoka (ţala Fondui)

Suma

Primename, jei per nustatytą terminą nesumokėsite skolos arba nepareikšite pagrįstų
prieštaravimų dėl iš (skolingo draudėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba draudėjo
vardas, pavardė) gautų duomenų apie (Jūsų turimą (skolingo draudėjo pavadinimas ir juridinio
asmens kodas arba draudėjo vardas ir pavardė) skolą/turimas skolingo draudėjo (skolingo
draudėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba draudėjo vardas ir pavardė) pinigines
sumas), ji, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsniu, bus išieškota iš Jūsų tame straipsnyje numatytais priverstiniais būdais (pvz., iš Jūsų
sąskaitų kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje). Jūsų turtui taip pat galės būti
taikomas turto areštas arba priverstinė hipoteka ar priverstinis įkeitimas.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė (kontaktai)
_____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
10 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš draudėjo skolininko, praleidusio
skolos grąţinimo draudėjui terminą/pas kurį yra skolininko turtas, formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PRIVERSTINE TVARKA IŠ (DRAUDĖJO VARDAS IR
PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SKOLININKO (VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS),
(PRALEIDUSIO SKOLOS GRĄŢINIMO DRAUDĖJUI TERMINĄ/PAS KURĮ YRA
SKOLININKO TURTAS)
20

m.
(Sudarymo vieta)

d. Nr.

Atsiţvelgdamas (-a) į tai, kad patikrinimo metu surinktų dokumentų ir kitų įrodymų
pagrindu nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondui skolingo draudėjo (vardas ir
pavardė/pavadinimas, draudėjo kodas, asmens kodas, gyvenamosios vietos/buveinės adresas)
(skolininkas yra praleidęs skolos grąžinimo draudėjui terminą/piniginės sumos yra pas kitą
draudėją), vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsniu (21 straipsnio 3 dalimi), 40 straipsnio 3 dalimi,
nusprendţiu išieškoti priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą iš
(vardas ir pavardė/pavadinimas, asmens kodas, gyvenamosios vietos/buveinės adresas), kaip
asmens, (praleidusio skolos grąžinimo draudėjui terminą/pas kurį yra skolingo draudėjo piniginės
sumos), turto (suma ţodţiais) Eur skolą.
Šis sprendimas vykdytinas nuo jo priėmimo dienos.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
_________

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
11 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Prašymo dėl sprendimo (-ų) išieškoti skolą priverstine tvarka vykdymo formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
Asociacijai Lietuvos antstolių rūmai
(nurodomas adresas)

20 – – Nr.

DĖL VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO
Teikiame vykdomąjį (-uosius) dokumentą (-us) skirti (skirstyti) antstoliui (-iams) ir
vykdyti.
Patvirtiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 650
straipsnio 2 dalimi pateikiamas (-i) vykdomasis (-ieji) dokumentas (-ai) nėra įvykdytas (-i) ir turi
būti vykdomas (-i) priverstine tvarka.
Informuojame, kad išieškojimas vykdytinas iš skolininko turto, išskyrus pinigines lėšas
kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose.
Vykdomojo Vykdomojo Vykdomąjį Skolininko Skolininko Skolininko Išieškotina Pastabos
dokumento dokumento dokumentą vardas,
asmens
adresas
suma
data
numeris
siunčianti pavardė
kodas
įstaiga
/pavadinimas

Skola (asmens tipas)

Įmokos kodas

Suma

Vykdomojo Vykdomojo Vykdomąjį Skolininko Skolininko Skolininko Išieškotina Pastabos
dokumento dokumento dokumentą vardas,
asmens
adresas
suma
data
numeris
siunčianti pavardė
kodas
įstaiga
/pavadinimas

Skola (asmens tipas)

Įmokos kodas

Suma

Išieškotas sumas prašome pervesti į vieną iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sąskaitų, kurias rasite
https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Mokėjimo pavedime prašome nurodyti: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritorinį skyrių, kuriam priskirtas skolininkas, skolininko vardą ir pavardę/pavadinimą, draudėjo
kodą, įmokos kodą.
PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė, (kontaktai)
_____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
22 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Sprendimo dėl išieškojimo iš įkeisto turto formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SKOLOS IŠIEŠKOJIMO IŠ
ĮKEISTO TURTO
20
m.
d. Nr.
(Sudarymo vieta)
Išnagrinėjęs (-usi) dokumentus dėl draudėjo (draudėjo vardas ir pavardė/pavadinimas,
asmens kodas) skolos, nustačiau, kad draudėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos............... 20....-.....-...... sprendimu Nr...... uţtikrintos skolos (skolos suma, Eur)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos..... skyriaus 20.....-.....-..... įspėjime Nr..... nustatytu
terminu nesumokėjo. Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.192
straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 40 straipsniu,
nusprendţiu:
pradėti skolos išieškojimą iš priverstine hipoteka/priverstiniu įkeitimu įkeisto turto
(nurodomas įkeistas turtas).
Šis sprendimas vykdytinas nuo jo priėmimo dienos.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)
______________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
23 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
(Adresatas)

20 – – Nr.

DĖL PRANEŠIMO APIE KETINIMĄ KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL (DRAUDĖJO
PAVADINIMAS) BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO
Pranešame, kad Jūs iki 20…-…-… privalėjote sumokėti … skolą (įmokų …, palūkanų...,
baudos …, delspinigių …/socialinio draudimo išmokos permokos (žalos)....), tačiau skolos
nesumokėjote, todėl 20…-…-… Jūsų skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudţetui buvo
… Eur.
Prašome sumokėti (nurodyti draudėjo skolos sumą) į vieną iš Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (gavėjo kodas –
191630223) sąskaitų, kurias rasite https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Įspėjame, kad per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos nesumokėjus skolos arba
kreditoriams nepriėmus sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreipsimės į teismą
dėl bankroto bylos iškėlimo.
PASTABA: Susitarimas dėl pagalbos nebus sudaromas.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė, (kontaktai)
____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
24 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Priminimo dėl apskaičiuotų įmokų sumokėjimo formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
(Adresatas)

20 – – Nr.

DĖL PRIMINIMO (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SUMOKĖTI
APSKAIČIUOTAS ĮMOKAS
Pranešame, kad Jūs pagal (nurodyti draudėjo pateiktą (-us) socialinio draudimo
pranešimą (-us) arba informaciją apie draudėjo deklaruotas pajamas Valstybinei mokesčių
inspekcijai) iki 20…-…-… privalėjote sumokėti … skolą (įmokų …, palūkanų..., baudos …,
delspinigių …). Dėl skolos sumokėjimo Jums buvo išsiųstas 20… – …-… raginimas Nr...., tačiau
skolos Jūs nesumokėjote.
Primename Jums pareigą per 10 dienų nuo šio priminimo gavimo dienos sumokėti visą
… (suma ţodţiais) skolą, iš jų … valstybinio socialinio draudimo įmokų, į vieną iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (gavėjo kodas –
191630223) sąskaitų, kurias rasite https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Skolą grynaisiais pinigais galima sumokėti (mokėjimo įstaigų pavadinimai).
Skola
Įmokų
Palūkanų
Baudos
Delspinigių

Įmokos kodas

Suma

Įspėjame, kad jei per nurodytą terminą nesumokėsite visos skolos sumos, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos................ skyrius kreipsis į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl
atsakomybės taikymo pagal Lietuvos Respublikos baudţiamojo kodekso (219) straipsnį (Mokesčių
nesumokėjimas).

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė, (kontaktai)
_____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
26 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Raginimo dėl skolos sumokėjimo, priimto įgyvendinant 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr.
883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, formos
pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
(Adresatas)
RAGINIMAS
DĖL (SKOLINGO ASMENS VARDAS IR PAVARDĖ) SKOLOS SUMOKĖJIMO
20
m.
d. Nr.
(Sudarymo vieta)
Pranešame, kad remiantis 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (oficialusis leidinys 2009 L 284, p. 1), nuostatomis
20…-…-… gautas prašymas iš (prašymą pateikusi Europos Sąjungos valstybės narės, Europos
ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos institucija) dėl Jūsų … (suma žodžiais)
(skolos rūšis – įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų, išmokų permokų, susidariusių dėl draudėjo
kaltės) skolos išieškojimo. Siūlome Jums per 30 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti
aukščiau nurodytą sumą į vieną iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (gavėjo kodas – 191630223) sąskaitų, kurias rasite
https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Mokėjimo pavedime prašome nurodyti gavėjo pavadinimą: Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba prie SADM (gavėjo kodas 191630223).
Skolą grynaisiais pinigais galima sumokėti: (mokėjimo įstaigų pavadinimai).

Skola
Įmokų
Palūkanų
Baudos
Delspinigių
Išmokos permoka (ţala)

Įmokos kodas

Suma

Primename, jei per nustatytą terminą nesumokėsite skolos, ji bus išieškota priverstine
tvarka, o dėl turto arešto, antstolio išlaidų, priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo patirsite
nepatogumų ir papildomų išlaidų.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė, (kontaktai)
_____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
27 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, priimto įgyvendinant 2009 m. rugsėjo
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento
(EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką,
nuostatas, formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL (SKOLINGO ASMENS VARDAS IR PAVARDĖ) SKOLOS IŠIEŠKOJIMO
PRIVERSTINE TVARKA
20
m.
d. Nr.
(Sudarymo vieta)
20…-…-… gautas prašymas iš (prašymą pateikusi Europos Sąjungos valstybės narės,
Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos institucija) dėl (vardas ir
pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamosios vietos/buveinės adresas, sąskaita, įstaigos,
kurioje yra sąskaita, pavadinimas), kuris (-i) yra skolingas (-a) (skolos suma).
Siekdamas (-a) išieškoti iš (vardas, pavardė (pavadinimas) skolą (nurodoma Europos
Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos
institucija, kuriai išieškoma skola) ir vadovaudamasis (-si) 2004 m. balandţio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų
koordinavimo (oficialusis leidinys (toliau – OL) 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p.
72) (84 straipsnio 1 dalies), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų
koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1), (III skirsnio), Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso (584 ir 587) straipsnių, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatymo (20 straipsnio, 21 straipsnio 3 dalies ir 40 straipsnio 3 dalies 1 punkto)
nuostatomis,
nusprendţiu išieškoti priverstine tvarka iš (vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens
kodas, gyvenamosios vietos/buveinės adresas, sąskaita, įstaigos, kurioje yra sąskaita, pavadinimas)
turto skolą (Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos
Konfederacijos institucija, kuriai išieškoma skola), kuri yra... (suma žodžiais).
Šis
sprendimas
vykdytinas
nuo
jo
priėmimo
dienos.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo tos
dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)
______________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
28 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš vaikų išlaikymo išmokų skolininko
formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SKOLOS IŠIEŠKOJIMO
PRIVERSTINE TVARKA
20
m.
d. Nr.
(Sudarymo vieta)
Vadovaudamasis(-si) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsniu, 40 straipsnio 3 dalimi,
nusprendţiu išieškoti priverstine tvarka į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą iš
(vardas ir pavardė/pavadinimas, draudėjo kodas, asmens kodas, gyvenamosios vietos/buveinės
adresas) turto skolą, kuri 20…-…-… yra.... (suma ţodţiais), iš jų: (išmokėtų vaikų išlaikymo
išmokų..., palūkanų..., delspinigių.... išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų permokos....).
Šis sprendimas vykdytinas nuo jo priėmimo dienos.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)
______________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
29 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Pretenzijos dėl ţalos atlyginimo formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
_____________________________________________________________________________

(Adresatas)

20 –

–

Nr.

PRETENZIJA DĖL ŢALOS ATLYGINIMO
Gerbiamas draudėjau,
apgailestaudami pranešame, kad dėl Jūsų, kaip draudėjo, kaltės (dėl nuo Jūsų
priklausančių prieţasčių) yra padaryta ir dar neatlyginta........... Eur ţala Valstybinio socialinio
draudimo fondui.
Toliau šiame rašte pateikiama tokia informacija:
I. Kaip galite sumokėti ţalos sumą.
II. Ţalos susidarymo prieţastys ir atlygintino ţalos dydţio pagrindimas.
III. Kokios pasekmės Jums gali kilti, jei ţalos sumos nesumokėsite geruoju.
IV. Kur galite kreiptis dėl papildomos informacijos, tolesnių veiksmų suderinimo.
I. Kaip galite sumokėti ţalos sumą
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21
straipsnio 1 dalimi[1], Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245-249 straipsniais (gali būti
įrašomi kiti teisės aktai), siūlome Jums geruoju per 10 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos
(pretenzija laikoma įteikta praėjus penkioms dienoms nuo jos išsiuntimo dienos) sumokėti aukščiau
nurodytą ţalos sumą į vieną iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos (gavėjo kodas – 191630223) sąskaitų, kurias rasite
https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Skolą grynaisiais pinigais galima sumokėti: (mokėjimo įstaigų pavadinimai).
Atlikdami mokėjimą, būtinai nurodykite šį įmokos kodą: (įmokos kodas).
Siūlome, ţalos sumą sumokėjus, informuoti mus šio rašto IV skyriuje nurodytais
kontaktais.
Jeigu Jums visą ţalos sumą atlyginti iš karto per sunku, kreipkitės dėl ţalos
atlyginimo dalimis.
II. Ţalos susidarymo prieţastys ir atlygintino ţalos dydţio pagrindimas
(įrašomos konkrečios tos socialinio draudimo išmokos permokos (kitos žalos) susidarymo
dėl draudėjo kaltės priežastys ir aplinkybės:
1) šios pretenzijos dalies išdėstymo, jeigu socialinio draudimo išmokų permokos (žalos)
suma susidaro dėl registro duomenų tikslinimo, pavyzdys:
(draudėjo vardas ir pavardė/pavadinimas) 20…-…-… Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos........... skyriui pateikė 20…-…-… prašymą Nr.......... tikslinti Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų
duomenis (toliau – Registras). Registro duomenys buvo patikslinti Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos........... skyriaus 20…-…-… sprendimu Nr.......... (pridedama). Dėl atlikto Registro
duomenų tikslinimo susidarė (vardas pavardė) (išmokos pavadinimas) permoka (-os) (nurodomas
permokos dydis) Eur suma (žala) už laikotarpį nuo..... iki........
(Jeigu socialinio draudimo išmokos permoka (žalos) suma arba jos dalis buvo grąžinta
įskaitant VSD įmokų (baudų, delspinigių ir palūkanų) ir socialinio draudimo išmokų permokas,
įrašoma: Dalis susidariusios socialinio draudimo (išmokos pavadinimas) permokos sumos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 19 straipsnio 12
dalimi, grąžinta įskaičius VSD įmokų (baudų, delspinigių ir palūkanų)..... Eur permokos ir
socialinio draudimo išmokų..... Eur permokos sumas. Todėl gražintinos socialinio draudimo
išmokos permokos (žalos) dydis yra...... Eur.)
2) Jeigu socialinio draudimo išmokų permokos (žalos) suma susidaro ne dėl registro
duomenų tikslinimo turi būti įrašomos kitos konkrečios tos socialinio draudimo išmokos permokos
(žalos) susidarymo dėl draudėjo kaltės priežastys ir aplinkybės, atlygintinos žalos dydžio
apskaičiavimas)
III. Kokios pasekmės Jums gali kilti, jei ţalos sumos nesumokėsite geruoju
Informuojame, kad, jei per šio rašto II skyriuje nustatytą terminą nesumokėsite ţalos
sumos geruoju, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21
straipsnio 3 dalimi[2], būsime priversti išieškoti ją iš Jūsų šio įstatymo 20 straipsnyje numatytais
priverstiniais būdais[3] (pvz., iš Jūsų sąskaitų kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų
įstaigoje). Jūsų turtui tokiu atveju galės būti taikomas turto areštas arba priverstinė hipoteka ar
priverstinis

įkeitimas. Skolos išieškojimas taip pat galės būti perduotas antstoliui. Taigi dėl
priverstinių priemonių taikymo patirsite nepatogumų ir papildomų išlaidų.
IV. Kur galite kreiptis dėl papildomos informacijos, tolesnių veiksmų suderinimo
(pateikiama atitinkama kontaktinė informacija)
PRIDEDAMA:
1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos........... skyriaus 20…-…-… sprendimo
Nr.......... „Dėl duomenų tikslinimo“ kopija/nuorašas/išrašas,......... lapai.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos........... skyriaus 20…-…-… sprendimo
Nr.......... „Dėl............ permokos nustatymo“ kopija/nuorašas/išrašas,......... lapai.

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė (kontaktai)
_____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
30 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Raginimo dėl skolos sumokėjimo vaikų išlaikymo išmokų skolininkui formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
(Adresatas)
RAGINIMAS
DĖL (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ) SKOLOS SUMOKĖJIMO
20
m.
d. Nr.
(Sudarymo vieta)
Pranešame, kad Jūs 20…-…-… Lietuvos Respublikos valstybės biudţetui esate skolingas
(-a) … (suma ţodţiais) (išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų …, palūkanų …, delspinigių … išmokėtų
laikų išlaikymo išmokų permokos...).
Siūlome Jums per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti aukščiau nurodytą
sumą į vieną iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
(gavėjo
kodas
–
191630223)
sąskaitų,
kurias
rasite
https://www.sodra.lt/surenkamosios-saskaitos.
Skolą grynaisiais pinigais galima sumokėti: (mokėjimo įstaigų pavadinimai).
Skola
Vaikų išlaikymo išmokos
Palūkanų
Delspinigių

Įmokos kodas

Suma

Primename, jei per nustatytą terminą nesumokėsite skolos, ji bus išieškota priverstine
tvarka, o dėl turto arešto, antstolio vykdymo išlaidų, priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo
patirsite nepatogumų ir papildomų išlaidų.
gali

PASTABA. Asmeniui, kuriam buvo įteiktas raginimas, pakartotinai įsiskolinus raginimas
būti
nesiunčiamas.

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rengėjo vardas ir pavardė (kontaktai)
_____________

(Vardas ir pavardė)

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
31 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. d. įsakymo
Nr. Vredakcija)
(Antstoliui, skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui, kitos valstybės
kompetentingai įstaigai perduodamo sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, kai
skolininko atţvilgiu priimtas ir nebaigtas vykdyti daugiau negu vienas sprendimas dėl skolos
išieškojimo priverstine tvarka, formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (SUDARYTOJAS)
SPRENDIMAS
DĖL (DRAUDĖJO VARDAS IR PAVARDĖ/PAVADINIMAS) SKOLOS IŠIEŠKOJIMO
PRIVERSTINE TVARKA
20
m.
d. Nr.
(Sudarymo vieta)
Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20
straipsniu, 40 straipsnio 3 dalimi ir atsiţvelgdamas (-a) į skolininko atţvilgiu priimtus ir nebaigtus
vykdyti (nurodomi sprendimai) dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka,
n u s p r e n d ţ i u išieškoti priverstine tvarka į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą
iš (vardas ir pavardė/pavadinimas, draudėjo kodas, asmens kodas, gyvenamosios vietos/buveinės
adresas) turto skolą, kuri 20…-…-… yra... (suma ţodţiais), iš jų: (išmokėtų vaikų išlaikymo
išmokų..., palūkanų..., delspinigių... išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų permokos).
Šis sprendimas vykdytinas nuo jo priėmimo dienos.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2
dalis šis sprendimas gali būti apskųstas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kai suţinojote ar turėjote suţinoti apie šio sprendimo priėmimą.
PRIDEDAMA.
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________

Priverstinio poveikio priemonių taikymo
taisyklių
34 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus m. d. įsakymo
Nr. V- redakcija)
(Prašymo ikiteisminio tyrimo institucijai ištirti BK 164 str. nurodytos veikos padarymą
formos pavyzdys)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
(MIESTO) SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
______________________________________________________________________________
(Adresatas)

20 – – Nr.

Nuorašas
Skolininkui
Pareiškėjui

DĖL BK 164 STR. NURODYTOS VEIKOS PADARYMO
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje yra nustatyta tėvų teisė ir pareiga
auklėti savo vaikus dorais ţmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų
išlaikymas laikytinas neišvengiama tėvų pareiga, kurios dėka uţtikrinami būtiniausi vaiko poreikiai.
Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnio 1 dalį, tėvai
privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tačiau Lietuvos valstybė įsipareigoja
išlaikyti nepilnamečius vaikus, ilgiau kaip mėnesį negaunančius išlaikymo iš tėvo (motinos) ar iš
kitų pilnamečių artimųjų giminaičių, turinčių galimybę juos išlaikyti (CK 3.204 straipsnio 1 dalis).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo (toliau – Įstatymas)
7 straipsniu, teisę gauti iš valstybės lėšų mokamą vaiko išlaikymo išmoką turi vaikas, kuris ilgiau
kaip mėnesį negauna vaiko išlaikymo lėšų ar gauna tik dalį vaiko išlaikymo lėšų. Pagal Įstatymo
6 straipsnio 2 dalį, kai vaikas gauna dalį teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo
sutartimi nustatyto vaiko išlaikymo lėšų, išmokų administratorius (Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos (miesto) skyrius) skiria ir moka teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko
išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumą. Vaiko išlaikymo išmoka
vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydţio,
galiojusio mėnesį, uţ kurį mokama išmoka (Įstatymo 6 straipsnio 3 dalis).

Pareiškėjas, kreipdamasis į išmokų administratorių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintuose Vaikų išlaikymo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka turi pateikti prašymą skirti
išmoką, teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį ar jų patvirtintas kopijas,
nuorašus ar išrašus, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis, taip pat Įstatymo 7 straipsnyje
nurodytas sąlygas patvirtinančius dokumentus, jeigu atitinkamų duomenų ar dokumentų išmokų
administratorius negali gauti iš valstybės ar ţinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.
(Įstatymo 8 straipsnis).
Vadovaujantis Įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, išmokų administratorius, šio įstatymo
nustatyta tvarka mokantis išmokas, nuo išmokos išmokėjimo momento įgyja teisę išieškoti iš
skolininko išmokėtas išmokas ir Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyto dydţio
delspinigius uţ kiekvieną įsiskolinimo dieną, skaičiuojamus nuo negrąţintos įsiskolinimo sumos.
Informacija apie asmenį, dėl kurio kreipiamasi
(vaikų išlaikymo išmokų skolininko vardas,
pavardė, asmens kodas; gyvenamosios vietos
adresas)
Informacija apie vaiką (vaikus), kuriam paskirta ir
mokama vaiko išlaikymo išmoka (vardas, pavardė,
asmens kodas; gyvenamosios vietos adresas)
Informacija apie asmenį, kuris kreipėsi dėl vaiko
išlaikymo
išmokos
paskyrimo/mokėjimo
(pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;
gyvenamosios vietos adresas)
Informacija apie iš valstybės biudţeto mokamas
vaiko išlaikymo išmokas (sprendimas skirti vaiko
išlaikymo išmoką; per laikotarpį išmokėta vaiko
išlaikymo išmokų suma)
Informacija apie vaiko išlaikymo išmokų
skolininko įsiskolinimą valstybės biudţetui ir
taikytas priverstinio poveikio priemones vaikų
išlaikymo išmokų skolos išieškojimui
Kita (pvz., turima informacija apie skolininko
draudţiamąsias pajamas ir pan.)

Atsiţvelgdami į išdėstytas aplinkybes prašome ištirti, ar nebuvo padaryta Lietuvos
Respublikos baudţiamojo kodekso 164 straipsnyje nurodyta veika (Vengimas išlaikyti vaiką).
PRIDEDAMA:
1. Pareiškėjo pateikti dokumentai (informacija):
- Prašymo skirti ir mokėti vaiko išlaikymo išmoką kopija;
- Prašymo priimti informaciją (dokumentus), turinčią įtakos vaiko išlaikymo išmokos
skyrimui ar mokėjimui kopija;
- Teismo 20___ - __-___ sprendimo arba teismo patvirtintos vaiko išlaikymo sutarties
ar jų nuorašo ar išrašo, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis, kopija;
- Teismo 20___ - __-___ sprendimo dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)
kopija;
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- Savivaldybės administracijos direktoriaus/mero 20___ - __-___ įsakymo dėl asmens
paskyrimo
vaiko
globėju
(rūpintoju)
kopija;

- Antstolio (vardas, pavardė) 20___ - __-___ paţymos Nr. ____apie priteistų lėšų
vaikui išlaikyti mokėjimą kopija;
- Skolininko darbovietės, mokymo įstaigos ar kito pajamas skolininkui išmokančio
asmens išieškotojui išduotos 20___ - __-___ paţymos Nr. ____apie padarytas išskaitas kopija;
- Kiti dokumentai.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (miesto) skyriaus 20___ - __-___
sprendimas Nr. ____ skirti vaiko išlaikymo išmoką, elektroninio dokumento nuorašas.
3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (miesto) skyriaus 20___ - __-___
paţymos Nr. _____ apie išmokėtas vaiko (vaikų) išlaikymo išmokas kopija.

(Pareigų pavadinimas)

Rengėjo vardas ir pavardė, (kontaktai)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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