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I. ESMINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

1.1. Įmokų surinkimo plano įvykdymo lygis, 2016 (proc.)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui (toliau – Alytaus
skyrius) 2016 metams buvo patvirtintas 135 307 747 Eur surinkimo planas, kuris 8,6 proc.
didesnis, nei realiai 2015 metais buvo surinkta pajamų. Tai buvo iššūkis skyriui, nes:
- Draudėjų skaičius didėjo vidutiniškai 4,8 proc., lyginant su 2015 metų duomenimis.
Daugiausiai didėjo savarankiškai dirbančių draudėjų: vykdančių individualią veiklą (padidėjo 700
arba 17,4 proc.), mažųjų bendrijų (padidėjo 81 arba 29 proc.), verslo liudijimus įsigijusių asmenų
(padidėjo 45 arba 1,1 proc.). Tačiau jie sumoka neženklią pajamų dalį, t.y. 2016 metais sumokėjo
6 580,7 tūkst. Eur (8 proc. daugiau, nei 2015 metais), tai sudaro tik 4,9 proc. nuo visų surinktų
planinių pajamų.
- Apdraustųjų skaičiaus mažėjimo tendencija:
Metai,
ketvirtis
2015m.
1 ketv.
2016 m.
1 ketv.

Apdraustųjų
skaičius

Metai,
ketvirtis
2015m.
54 007
2 ketv.
2016 m.
53 703
2 ketv.
99,4 proc.

Apdraustųjų
skaičius

Metai,
ketvirtis
2015m.
56 733
3 ketv.
2016 m.
56 050
3 ketv.
98,8 proc.

Apdraustųjų
skaičius

Metai,
ketvirtis
2015m.
56 599
4 ketv.
2016 m.
55 978
4 ketv.
98,9 proc.

Apdraustųjų
skaičius
54 015
53 644
98,8 proc.

Kiekvieną 2016 metų ketvirtį buvo mažiau apdraustųjų, nei 2015 metais.
- Per 2016 metus iškeltos net 103 bankroto bylos (78 proc. iš visų 145 bylų)
skolingiems draudėjams.
- Alytaus skyriuje registruotų apdraustųjų vidutinis darbo užmokestis 2016 metų 3
ketvirtį buvo 562,55 Eur, tai yra 15,3 proc. mažesnis, nei šalies vidurkis ir vienas mažiausių pagal
visus teritorinius skyrius, neatsižvelgiant į tai, kad skyrius atliko ženklų darbą dėl darbo
užmokesčio didinimo tiems apdraustiesiems, kuriems mokama iki MMA.
Pajamų surinkimo didėjimui turėjo teigiamos įtakos:
- Piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema, nes surandama daugiau sąskaitų ir
piniginių lėšų.
- Išvykusių į užsienį skolininkų (neveikiančių įmonių savininkai) paieška. Jiems į
užsienio šalį gyvenamosios vietos adresu išsiųsti Alytaus skyriaus raginimai.
- Bendravimas su draudėjais per EDAS ir kt. su draudėjais, kurie patys sumoka
įmokas.
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1.2. Bankroto bylos iškeltos teritorinių skyrių iniciatyva per 2016
m. (iki gruodžio 31d.)
Alytaus skyriaus iniciatyva per 2016 metus buvo iškeltos 58 bankroto bylos, arba 3
kartus daugiau nei 2015 metais (19). Bendra šių draudėjų skola Valstybinio socialinio draudimo
fondo (toliau – Fondas) biudžetui sudarė 306,8 tūkst. Eur.
Paminėtina, kad per 2016 metus pateikus pranešimą dėl bankroto bylos kėlimo, 3
draudėjai sumokėjo 8,2 tūkst. Eur, o pateikus pareiškimą dėl bankroto bylos kėlimo teismui, skolą
padengė dar 6 draudėjai, bendrai 16,9 tūkst. Eur sumai.
Sunkumai, keliant bankroto bylas:
- Kartais draudėjai teismui kartu su atsiliepimu pateikia pakoreguotą balansą,
padidindami turtą; teismas bankroto bylos neiškelia, o draudėjas toliau didina skolą Fondo
biudžetui.
- VĮ „Registrų centras“ neteikiami balansai, todėl sudėtinga nustatyti įmonės
nemokumą.
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1.3. Informacija apie draudėjus, kuriems iškeltos bankroto bylos
ir turinčių įsiskolinimą VSDF biudžetui iki 2016 metų
gruodžio 31d. (Eur, ct)
Per 2016 metus Alytaus skyriuje iškelta 113 bankroto bylų, iš jų 103 skolingos Fondo
biudžetui įmonės. Siekiant pagerinti atstovavimą bankroto bylose 2016 metų veiklos plane buvo
numatyta:
- Ištirti turto sumažėjimo priežastis, kai turtas per paskutinius 3 metus iki bankroto
bylos iškėlimo sumažėja daugiau nei 30 proc. iki pirmojo kreditorių susirinkimo.
- Išanalizuoti bankroto procedūrų efektyvumą, vertinant atskirų bankroto procedūrų
medžiagą.
Numatytos priemonės buvo įvykdytos. Problemų buvo tiriant įmonės turto
sumažėjimo priežastis dėl to, kad dalis įmonių VĮ „Registrų centras“ neteikia finansinės
atskaitomybės (t.y. neturi prievolės teikti, pvz. individualios įmonės, arba neteikia ir joms VĮ
„Registrų centras“ netaiko jokių sankcijų) dokumentų arba surinkti duomenys iš turto registrų
neatspindi turto pokyčių (padidintos turto vertės ir pan.). Dėl to sunku nustatyti įmonės
nemokumo atsiradimo periodą, atsakingus už tai asmenis.
Analizuojant bankroto procedūrų efektyvumą, Įmokų išieškojimo skyriaus specialistai
teikė suvestines ataskaitas apie bankroto procedūras. Balandžio ir spalio mėnesiais vykusių
bankroto procedūrų aptarimų, kuriuose dalyvavo Įmokų išieškojimo skyriaus vedėja ir šią sritį
kuruojanti direktoriaus pavaduotoja metu buvo keliamos problemos, numatomos priemonės
bankroto procedūrų efektyvumui didinti, tokios kaip:
- Laiku taikyti turto apsaugos priemones.
- Domėtis, kokiose žiniasklaidos priemonėse administratoriai talpina skelbimus dėl
turto pardavimo.
- Įtarus, kad kreditorių susirinkimo, ar kreditorių komiteto nutarimas pažeidžia
kreditorių teises, laiku skųsti nutarimą.
Bankroto bylų procedūrose pasitaiko atvejų, kai bankroto administratorius nesilaiko
įstatymais ir kitais norminiais aktais nustatytų procedūrų, pažeidžia šias nuostatas. Tokiais atvejais
Alytaus skyrius pagal teisės aktus imasi priemonių tokių pažeidimų pašalinimui, interesų gynybai
– teikia skundus, prieštaravimus ir t.t.
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1.4. Per 2016 metus nurašytų skolų po bankroto santykis su
gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo
Įdėtų pastangų dėka (pritaikytos turto apsaugojimo priemonės, didelis dėmesys skirtas
atstovavimo bankroto bylose kokybei) nurašytų skolų po bankroto santykio su gautomis
pajamomis iš kreditorinio reikalavimo rodiklis 2016 metais lyginant su 2015 metais pagerėjo 5
kartus (nuo 1,05 proc. 2015 metais iki 5,2 proc.), tačiau vistiek yra labai mažas. Tam yra keletas
priežasčių, nepriklausančių nuo skyriaus:
- Bankroto proceso metu turtas parduodamas labai mažomis kainomis.
- Pasikeitus teisės aktams ir nustačius rekomenduotinus dydžius išaugo
administravimo išlaidos.
- Priteista žala iš kaltų asmenų dažniausiai parduodama už nereikšmingą kainą,
kadangi kitų išieškojimo iš skolininko galimybių nebūna arba jos yra abejotinos.

1.5. Hipoteka/Įkeitimas, lyginant 2014, 2015 ir 2016 metus
2016 metais suaktyvintas darbas siekiant išsaugoti skolingų draudėjų turtą – 23
draudėjų turtui pritaikyta hipoteka ar įkeitimas (2014 metais 3, 2015 metais 14). Tokios taikytos
priemonės drausmina skolingas įmones, pvz. UAB “Alytaus keramika”, norėdama parduoti įkeistą
transporto priemonę, sumokėjo skolą, nors iki tol lėšų neturėjo.
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1.6. Darbas su draudėjais, kurie nepateikė ar vėlavo pateikti
SAM pranešimus
1.6.1. Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų (dalis (proc.), skaičius)
Alytaus skyriuje metų pradžioje iš draudėjų, neteikusių SAM pranešimų apie
apdraustuosius, 54 proc. buvo įmonės, kurių vadovai – užsienio piliečiai. Jų taikytomis paieškos
priemonėmis nebuvo galimybės surasti, grįždavo laiškai, vadovai nedeklaravę gyvenamųjų vietų.
6 kartus buvo vykdyta paieška draudėjų registracijos ir jų vadovų deklaruotos gyvenamosios
vietos adresais, tačiau nerasta įmonių, vadovų. Pasikeitus teisės aktams, atsižvelgiant į tai, kad yra
galimybė nutraukti socialinį draudimą draudėjų, kurių vadovai nerandami, apdraustiesiems, bei
aktyviai ieškant nedrausmingų draudėjų vadovų, pasiekta, kad 2016-12-20 rezultatas pagerėjo 3,07
proc. punkto, lyginant su 2016-02-20, t.y. sumažėjo 130 draudėjų, kurie neteikia SAM pranešimų
apie apdraustuosius.
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1.6.2. Apdraustųjų, už kuriuos nepateikti SAM pranešimai (dalis (proc.), skaičius)
Alytaus skyrius 2016-12-20 duomenimis yra tarp lyderių (3 iš 10), nes pasiektas
rezultatas, kad tik apie 11 apdraustųjų nepatekti duomenys. Draudėjų vadovai nerandami, nes
turimomis žiniomis, išvykę į užsienį, jų darbuotojai nedirba, įmonės veiklos nevykdo, daliai
apdraustųjų artimiausiu metu, vadovaujantis teisės aktais, bus įrašytos valstybinio socialinio
draudimo pabaigos datos skyriaus iniciatyva.
2016-06-20 duomenimis SAM pranešimo nebuvo pateikęs vienas draudėjas (UAB
„Parama“ dėl buhalterio atostogų duomenys pateikti 2016-06-20 po darbo valandų, į Lietuvos
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) įrašyti 2016-06-21), turėjęs 232 apdraustuosius, todėl iš
383 apdraustųjų, apie kuriuos nebuvo pateikti duomenys, 61 proc. sudarė minėto draudėjo
apdraustieji.
Prevenciškai sistemingai vėluojantiems draudėjams telefonu, el. paštu, per EDAS
žinute iš anksto primenama apie prievoles teikti SAM pranešimus. Taip pat rezultatus teigiamai
įtakojo ir duomenų tikslinimo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos atsirado galimybė įrašyti
socialinio draudimo pabaigą apdraustiesiems, kurių draudėjai, jų vadovai nerandami bei
neteikiami duomenys apie jiems priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir t.t.
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1.6.3. Nepateikti SAM pranešimai už 3 mėn. ir daugiau (gruodžio 31 d.)
Vykdydant teisės aktais numatytą galimybę įrašyti socialinio draudimo pabaigos datą
skyriaus iniciatyva, pasiekta, kad metų pabaigoje buvo tik 3 draudėjai, kurie neteikė duomenų apie
3 apdraustuosius už laikotarpį, ilgesnį nei 3 mėnesiai. Praėjus teisės aktų nustatytam terminui bei
atitikus kitus kriterijus (sugrįžus registruotiems laiškams), Registre apdraustiesiems bus įrašyta
socialinio draudimo pabaigos data.
Ieškant draudėjų, kurie neteikia SAM pranešimų, susiduriama su problema –
automatiniai duomenys iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) apie draudėjų
kontaktus yra pasenę, nenaudojami arba jų iš vis nėra. Bendradarbiaujant su VMI specialistais
tiesiogiai, gaunama jų turima informacija apie kontaktus. Specialistų darbą laiko atžvilgiu
apsunkina minėtų duomenų paieška internete, VMI tinklalapyje ar pan.

1.6.4. Informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo pabaigą
Teritorinio skyriaus iniciatyva ("98" priežastis) nuo 2016-07-01
Alytaus skyriaus iniciatyva 68 draudėjų 74 apdraustiesiems įrašyta valstybinio
socialinio draudimo pabaiga, nes rezultatų nedavė vykdyta draudėjų ir apdraustųjų paieška. Šis
darbas atliekamas ir toliau, siekiant sumažinti apdraustųjų, apie kurių draudžiamąsias pajamas ir
valstybinio socialinio draudimo įmokas neteikiami duomenys, skaičių. Paprastai tai yra draudėjų
vadovai, neteikiantys duomenų apie save. 2017-01-26 duomenimis yra 4 tokie draudėjai, tai
sudaro 40 proc. nepateikusių SAM pranešimų draudėjų skaičiaus.
Respublikoje 2017-01-12 duomenimis 4 946 asmenims buvo įrašyta socialinio
draudimo pabaigos data teritorinių skyrių iniciatyva. Alytaus skyriaus iniciatyva – 1,5 proc.
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1.7. Pašalpų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo
lygis per 2016 metus
2016 metais Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius nustatė 105 pašalpų permokų
atvejus. Nustatytų pašalpų permokų suma 4 632,00 Eur. Dažniausiai pasitaikanti pašalpų permokų
susidarymo priežastis – draudžiamųjų pajamų pasikeitimai.
Pašalpų permokų susigrąžinimo lygis (neįskaitant likučio 2016-01-01) yra 100 proc.
Pašalpų permokų susigrąžinimo lygis (įskaitant likutį 2016-01-01) yra 58 proc.
Nustatytų pašalpų permokų suma (įskaitant likutį 2016-01-01) 9 486,90 Eur. Grąžinta
per 2016 metus 5 499,88 Eur. Pašalpų permokų likutis 2017-01-01 yra 3 987,02 Eur: 3 518,17 Eur
sumai vykdomasis dokumentas yra perduotas antstoliui, tačiau skolininkas yra apskundęs antstolės
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veiksmus teismui, 322,43 Eur sumai priimti sprendimai dėl permokų grąžinimo dalimis,
padengimas vykdomas nustatytais terminais, 139,11 Eur sumai įmonei iškelta bankroto byla,
Alytaus skyrius įtrauktas į finansinius reikalavimus, 7,31 Eur suma padengta 2017-01-05. Visi
galimi skyriaus veiksmai dėl pašalpų permokų susigrąžinimo yra atlikti.

1.8. Pensijų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo
lygis per 2016 metus
2016 metais permokų susigrąžinimo lygis Pensijų skyriuje siekė 18,9 proc. Dažniausia
susidariusių pensijų permokų priežastis – nepagrįstai paskirtos ir mokėtos našlių pensijos
išsituokusiems asmenims. Vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2015 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. V-134 patvirtinta Našlių pensijų skyrimo pagrįstumo tikrinimo laikinąja tvarka, 2016
metais 70 proc. pažymų (t.y. 1 875 pažymos), pateiktų 2015 metais Fondo valdybos Pensijų
skyriui, po patikrinimo, grąžintos Alytaus skyriui. Gautų pažymų pagrindu Alytaus skyriaus
Pensijų skyriuje buvo nustatyta 14 permokų 43 771,03 Eur sumai. Kadangi sumos yra didelės
(vidutiniškai vienam asmeniui nustatoma permoka siekia 3 500 Eur), išieškojimas vykdomas
kelerius metus. Teisės aktai reglamentuoja galimybę išieškoti iš kaltų asmenų iki 20 proc. iš per
mėnesį jų gaunamų išmokų. Be to, išsiuntus asmenims raginimus, laukiama ir nevykdomi jokie
veiksmai, duodant 40 dienų terminą atlyginti žalą geruoju.
Pagal Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – ŠITC) pateiktus duomenis
pensijų specialistai 2016 metais kontroliavo našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų mokėjimo
teisingumą. Kilus abejonėms dėl gautų duomenų teisingumo, buvo bendradarbiaujama su ŠITC.
2016 metais buvo nustatyta 18 asmenų pensijų permokos, visos permokos 4 137,06 Eur sumai
išieškotos.

1.9. Iniciatyvos per 2016 m., kurios turėtų sumažinti išduodamų
pažymų skaičių
Siekiant užtikrinti klientams išduodamų popierinių pažymų skaičiaus mažėjimą,
vykdyta klientų priimamuosiuose išduodamų pažymų stebėsena, pagal atskirus paklausimus
informacija teikta Fondo valdybai. Pažymų stebėsena pagal specialistus pateikta ketvirčių
užduočių stebėsenos pažymose (iš viso 20). Fondo valdybos surengtame seminare dalyvauta
veiklos grupės darbe teikiant siūlymus Fondo valdybai dėl pažymų skaičiaus mažinimo ir
priežasčių, kurios sunkina rodiklio įgyvendinimą / kilimą visos „Sodros“ mastu. Įvardytos
problemos: bendradarbiaujančių institucijų programinės įrangos trūkumai, sutartyse numatyta
nepakankama duomenų teikimo apimtis, gyventojai nėra aktyvūs EGAS naudotojai. Pasiūlyta
Fondo valdybai inicijuoti sutarčių sudarymą / atnaujinimą dėl duomenų apimčių ir / ar sukurti
programinės įrangos paketą (duomenų talpyklą, iš kurios pagal sutartyse numatytas duomenų
apimtis informaciją galėtų gauti bendradarbiaujančios institucijos).
Lentelėje pateikiama informacija, kaip kas mėnesį (lyginami 2015 ir 2016 metai) kito
pažymų išdavimo skaičius Alytaus skyriaus priimamuosiuose (bendras rezultatas – popierinių
pažymų 2016 metais išduota 13 proc. mažiau):
Mėnuo
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė

Kitimas, proc.
19
6
-11
-23
4

11

Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Iš viso

-28
-33
-4
-28
-24
-5
-14
-13
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II. GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI IR PASIŪLYMAI
FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI

Alytaus skyriaus iniciatyva buvo suorganizuoti pasitarimai su Alytaus apskrities ir
Kauno apskrities VMI, Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) Alytaus skyriaus vadovais ir
atstovais dėl valstybinio socialinio draudimo prievolių vykdymo, kontroliuojant šešėlinės
ekonomikos reiškinius. Susitikime įstaigų atstovai pasidalijo patirtimi dėl taikomų priemonių,
aptarė efektyvesnius veiksmus šioje srityje ir nutarė bendradarbiauti dėl rizikingų įmonių, kurių
darbuotojams priskaičiuojamas darbo užmokestis mažesnis nei minimali mėnesinė alga, konkrečių
bendrų kontrolės bei prevencijos veiksmų įgyvendinimo.
Bendradarbiaujant su minėtomis institicijomis, buvo suorganizuoti 7 draudėjų, kurių
apdraustiesiems buvo mokamas darbo užmokestis, mažesnis nei minimali mėnesio alga, bendri
patikrinimai. Po patikrinimų 5 draudėjai 12-ai apdraustųjų padidino darbo užmokestį, 9
apdraustieji, kurie gavo iki MMA, buvo atleisti iš darbo. VMI specialistai, radę kito pobūdžio
pažeidimų, nubaudė įmonių vadovus, darbuotojus administracinėmis baudomis pagal savo
kompetencijas.
Alytaus skyrius išanalizavo 6 draudėjų, kurių apdraustasis yra vienas ir tas pats asmuo
(vadovas), per mėnesį jam visose įmonėse priskaitoma 0,46 ar 0,91 Eur darbo užmokesčio,
duomenis. Nustačius riziką, duomenys buvo perduoti VMI patikrinimo atlikimui, tačiau buvo
priimti sprendimai bendrovių atžvilgiu kontrolės veiksmų neinicijuoti.
Gavus apdraustojo asmens prašymą dėl jo duomenų įrašymo į Registrą pagal
įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriame įrodytas nelegalus darbas, o darbo užmokesčio sumos
nurodytos atskaičius įmokas ir mokesčius, Alytaus skyrius kreipėsi į VMI dėl valstybinio
socialinio draudimo įmokų, draudžiamųjų pajamų priskaičiavimo teisingumo. Taip pat buvo
priimtas sprendimas netaikyti kontrolės veiksmų motyvuojant, kad sprendimus dėl mokesčių
mokėtojų atžvilgiu taikytinų poveikio priemonių pobūdžio, jų taikymo laiko ir nuoseklumo,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 114 straipsniu, VMI
priima savarankiškai, atsižvelgdama į minėto vertinimo išvadas, galimų teisės aktų pažeidimų
mastą ir poveikį valstybės biudžeto pajamoms, siekdama jų nustatymo ir užkardymo efektyviausiu
būdu.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 punktą, VMI vykdo socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo
kontrolę – tikrina draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų apskaičiavimą,
sumokėjimą, prašome atkreipti dėmesį, kad teritoriniai skyriai tam tikrais atvejais negali vykdyti
savo fukcijų (aukščiau minėtu atveju įrašyti teisingų duomenų į Registrą) be VMI patikrinimo.
Užtikrinant visuomenės švietimą apie ,,Sodros“ teikiamas paslaugas, vykdyta sklaida
regiono žiniasklaidos priemonėse, parengtas pranešimas spaudai apie neterminuotą prašymą,
visuomenei išplatinti informaciniai leidiniai apie elektronines paslaugas per atvirų durų dienas,
seminarus tikslinėms grupėms (mokytojams, bibliotekininkams, draudėjams ir jų atstovams).
Lankstinukai ir plakatai bei vaizdo klipai pateikti Alytaus skyriaus aptarnaujamos teritorijos
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Sveikatos priežiūros įstaigose (sanatorijose, pirminės
sveikatos priežiūros centruose, poliklinikose, ligoninėse, ambulatorijose – iš viso per 45) išdalyta
50 plakatų ir apie 2 500 lankstinukų „Vieną kartą užpildyk ir pamiršk“.
Vykdant jaunimo švietimo projektą informacija apie valstybinį socialinį draudimą
pateikta 10 švietimo įstaigų (suorganizuota 14 susitikimų). Bendradarbiaujant su VMI ir VDI bei
savivaldybe dalyvauta „Baltosios bangos“ (globėja Prezidentė Dalia Grybauskaitė) inicijuotoje
akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, platinti akcijos atvirlaiškiai, gyventojai informuoti apie
šešėlio žalą.
Tęsiamas ir tarptautinis bendradarbiavimas: Alytaus skyriuje svečiavosi socialinio
draudimo įstaigos iš Kirgizijos delegacija. Vizito metu svečiai domėjosi Lietuvos socialinio
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draudimo sistema, „Sodros“ organizacine struktūra, informacinių technologijų ir klientų
aptarnavimo sistemomis, veiklos sritimis, funkcijų pasiskirstymu ir procesų organizavimu.
Kaip ir kasmet dalyvauta Pyragų dienos akcijoje, surinktomis lėšomis pagelbėta dviem
stokojantiems.
Stiprinant vidinę komunikaciją ir darbuotojų motyvaciją surengta Užgavėnių,
profesinės dienos šventė, išvyka į Baltarusiją, kalėdiniai renginiai darbuotojams ir vaikams.
Dėl veiklos tobulinimo 2016 metais KAIZEN komisijai buvo pateiktos 58 Kaizen
idėjos (31 perduota Fondo valdybai, iš kurių 11-ai buvo pritarta).
2016 metais skyriaus darbuotojų iniciatyva įkurta asociacija „Alsodra“, vienijanti apie
140 Alytaus skyriaus darbuotojų. Svarbiausi asociacijos tikslai – dalyvauti socialinio draudimo
sistemos tobulinime, skatinti neformalų kolektyvo bendravimą (sportas, turizmas ir kultūra),
organizuoti papildomus mokymus, vystyti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis.
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III. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI
2016 metų VSDFV Alytaus skyriaus veiklos planas buvo patvirtintas direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V1-136
Eil.
Priemonės pavadinimas
Proceso ir/ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įrašai apie priemonės vykdymą
Nr.
kriterijai ir/ar jų reikšmės
vykdytojai
terminas
TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS
BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“
Veiklos kryptis „Visuomenės švietimas“
1.

Suorganizuoti
seminarus/mokymus
draudėjams, apdraustiesiems, dalyvauti
renginiuose, pateikiant informaciją apie
valstybinio socialinio draudimo ir
privalomojo sveikatos draudimo įmokų
mokėjimo naujoves 2016 metais bei
elektronines paslaugas.

10 seminarų/mokymų pateikta aktuali
informacija.

Registro
skyrius

2016-12-20

2.

Išmokų
gavėjams
pravesti
išvykstamuosius seminarus aktualiais
pensijų, kompensacijų skyrimo ir
mokėjimo bei elektroninių „Sodros“
paslaugų teikimo klausimais.

10 išvykstamųjų seminarų pateikta
informacija visuomenei pensijų bei
kompensacijų skyrimo ir mokėjimo,
elektroninių
paslaugų
teikimo
klausimais.

Pensijų
skyrius

2016-12-31

3.

Informuoti visuomenę apie „Sodros“
teikiamas el. paslaugas per žiniasklaidos
priemones ir kt. komunikacijos kanalus:
Informuoti visuomenę per žiniasklaidos
priemones apie „Sodros“ teikiamas el.
paslaugas.

Parengtas pranešimas spaudai. Inicijuota
sklaida regiono žiniasklaidos
priemonėse

Klientų
aptarnavimo
skyrius

2016-12-31

3.1.

Registro skyrius suorganizavo, pravedė 12 seminarų,
mokymų draudėjams ir apdraustiesiems, kurių metu
pateikta aktuali informacija VSD klausimais aptarti teisės
aktų pakeitimai ir elektroninės paslaugos: Lietuvos
buhalterių ir auditorių asociacijos nariams respublikinėje
konferencijoje Druskininkuose, Alytaus regiono buhalterių
asociacijos nariams, žemės ūkio veiklą vykdantiems ir jų
apskaitą vedantiems asmenims bei kt. auditorijoms.
Priemonė įvykdyta.
Pensijų skyrius surengė 12 išvykstamųjų visuomenės
švietimo seminarų pensijų, kompensacijų skyrimo ir
mokėjimo bei elektroninių Sodros paslaugų teikimo
klausimais Alytaus ir Lazdijų miesto, Alytaus rajono
savivaldybių bibliotekose, Alytaus ir Druskininkų darbo
biržoje, klube „Artritas“, Varėnos socialinių paslaugų
centre, Druskininkų r. Viečiūnų seniūnijose ir kt.
Priemonė įvykdyta.

2016 m. spaudoje išspausdinta 170 informacijų aktualiais
socialinio draudimo klausimais (apžvalgos intranete), tarp
jų 103 pateikta Alytaus skyriaus. Alytaus skyriaus
iniciatyva išspausdinti pranešimai apie neterminuotą
prašymą, teikiamas el. paslaugas. 7 informavimo
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3.2.

Surengti
susitikimus
įstaigose
ir
organizacijose, informuoti visuomenę
apie Valstybinio socialinio draudimo
teisės aktų pasikeitimus, Valstybinio
socialinio draudimo vykdymo aktualijas
bei „Sodros“ teikiamas elektronines
paslaugas.

Surengta 10 susitikimų. Pateikta
visuomenei aktuali informacija.

Klientų
aptarnavimo
skyrius,
Klientų
aptarnavimo
skyriaus
poskyriai

2016-12-31

priemonės paskelbė Alytaus skyriaus inicijuotą
informaciją apie neterminuotą prašymą, informavimo
kanalus. Parengtos 3 pažymos apie informacijos sklaidą.
Priemonė įvykdyta.
2016 m. surengta 11 išvykstamųjų šviečiamųjų renginių:
„Prašymų teikimas internetu (per EGAS)“, „Dėl iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų
mokamų pašalpų ir išmokų, numatytų Ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatyme bei Nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme,
kurias mokės Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius“
(Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Lazdijų rajono policijos komisariato ir VSAT Lazdijų
rinktinės pareigūnams), „Valstybinio socialinio draudimo
klausimai“
(seminaras
Druskininkų
savivaldybės
gyventojams), „Elektorinės „Sodros“ paslaugos“ (Alytaus
rajono ir miesto savivaldybių bibliotekų darbuotojams),
dalyvauta Prezidentės globojamos iniciatyvos „Baltoji
banga“ pilietinėje akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos
šešėliui“ Alytaus skyriaus administruojamoje teritorijoje,
„Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos
draudimo įmokų mokėjimo, skolų išieškojimo ir kiti
aktualūs klausimai bei elektroninės paslaugos“ (įstaigų
vadovams, bei finansininkams, kartu su Registro sk.
Varėnoje), „Darbo kodeksas bei socialinio modelio
įstatymų projektai“ ir „Valstybinio socialinio draudimo
naujovės ir aktualijos“ (bendruomenės susitikime su LR
Seimo nare Kristina Miškiniene Druskininkuose),
„Valstybinio socialinio draudimo naujovės ir aktualijos“ ir
„Elektroninės „Sodros“ paslaugos“ (Alytaus teritorinės
darbo biržos Druskininkų skyriuje), „Nedarbo socialinio
draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas. SODROS
teikiamos elektroninės paslaugos“ (seminaras bedarbiams
Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriuje),
„Valstybinio socialinio draudimo naujovės ir aktualijos“ ir
„Elektroninės „Sodros“ paslaugos“ (Aklųjų ir silpnaregių
sąjungos nariams).
Parengtos 23 ketvirčių skyriaus ir poskyrių veiklos
stebėsenos bei informacijos sklaidos ir renginių pažymos.

16

3.3.

Platinti informacinius leidinius apie el.
paslaugas

Visuomenei išplatinti informaciniai
leidiniai apie el. paslaugas.

Klientų
aptarnavimo
skyrius,
Klientų
aptarnavimo
skyriaus
poskyriai

2016-12-31

3.4.

Dalyvauti jaunimo švietimo apie
valstybinio socialinio draudimo naudą
projekte.

Į projektą įtrauktos 5 mokyklos.

Klientų
aptarnavimo
skyrius,
Klientų
aptarnavimo
skyriaus
poskyriai

2016-12-31

Atlikta analizė, numatytos priemonės

Klientų
aptarnavimo
skyrius

2016-06-30
2016-12-31

Įvykdyti mokymai

Klientų

2016-05-30

Priemonė įvykdyta.
Lankstinukai
(bendradarbiaujant
su
Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės,
Registro,
Pensijų
bei
Informacinių sistemų skyriais) išplatinti susitikimuose su
tikslinėmis grupėmis. Lankstinukai, plakatai ir vaizdo
klipai pateikti Alytaus skyriaus aptarnaujamos teritorijos
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, platinami skyriuje
ir poskyriuose (išplatinta 50 vnt. plakatų apie neterminuotą
prašymą). Informacija fiksuota 23 veiklos stebėsenos bei
informacijos sklaidos ir renginių pažymose.
Priemonė įvykdyta.
Per 2016 m. spalio - lapkričio mėnesius buvo
suorganizuota 14 susitikimų su moksleiviais, aplankyta 10
švietimo įstaigų Alytaus skyriaus administruojamoje
teritorijoje. Projekto metu buvo vedama netradicinės
pamokos moksleiviams apie socialinį draudimą: pristatyta
socialinio draudimo užuomazgos ir istorija, socialinio
draudimo sistema ir jo svarba, socialinio draudimo rūšys
(ligos, sveikatos, nedarbo, motinystės, senatvės pensijos,
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų). Taip pat
bendrauta su mokyklų bendruomene, pateikta aktualiausia
informacija apie darbo stažo apskaičiavimą, darbą už
mažiau nei minimalią mėnesinę algą, ligos pašalpą,
nedarbo išmoką, internetu prieinamas paslaugas,
paaiškinta, kas yra privalomasis sveikatos draudimas,
kodėl jis yra privalomas ir ką užtikrina, diskutuota apie
legalų ir nelegalų darbą ir „šešėlio" įtaką žmonių
socialinei gerovei.
Parengta 4 pažymos.
Priemonė įvykdyta.

Veiklos kryptis „Klientų aptarnavimas“
4.
4.1.

4.2.

Įgyvendinti
priemones
klientų
aptarnavimui tobulinti:
Atlikti Klientų aptarnavimo skyriaus ir
poskyrių teikiamų paslaugų analizę.

Parengti

ir

įgyvendinti

Klientų

Atlikta Klientų aptarnavimo skyriaus ir poskyrių teikiamų
paslaugų analizė, informacija apie klientų srautus, jų
aptarnavimo ir laukimo laiką kasdien teikiama Fondo
valdybai.
Parengtos 4 skyriaus ir po 4 poskyrių stebėsenos pažymas.
Priemonė įvykdyta.
Vadovaujantis VSDFV Alytaus skyriaus direktoriaus

17

aptarnavimo
skyriuje
ir
Klientų
aptarnavimo
skyriaus
poskyriuose
dirbančių rezervinių specialistų mokymo
planą.

aptarnavimo
skyrius

5.

Surengti Klientų aptarnavimo skyriaus
specialistams vidinius mokymus.

Surengti 5 mokymai.

Pensijų
skyrius

2016-04-30

6.

Konsultuoti išmokų gavėjus jiems
skyriuje suorganizuotose atvirų durų
dienose.

Surengtos 5 atvirų durų dienos.

Pensijų
skyrius

2016-12-31

7.

Vykdyti Valstybinių socialinio draudimo
senatvės pensijų ir valstybinių pensijų,
sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų
turėjimo, kompensavimo įstatymą.

Laiku išmokėtos išmokos.

Pensijų
skyrius

2016-12-31

8.

Vykdyti Asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės
biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės

Laiku išmokėtos išmokos.

Pensijų
skyrius

2016-12-31

2016-01-20 įsakymu Nr. V1-32, 2016-02-18 sudarytas
rezervinių specialistų mokymų grafikas (Nr. (1.26E) R4E72 TP).
Iš viso įvyko 70 rezervinių specialistų mokymų. Buvo
vykdomi mokymai tema „Darbas apdraustųjų, išmokų
gavėjų ir draudėjų informavimo ir konsultavimo,
interaktyvių elektroninių paslaugų sistema“, visi
rezerviniai specialistai apmokyti dirbti su ADIS programa.
Priemonė įvykdyta.
Per 2016 m. Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų
aptarnavimo poskyrių specialistams buvo surengti 6
vidiniai mokymai tema „Aktualūs pensijų skyrimo ir
mokėjimo klausimai. Priimamų dokumentų pensijoms/
kompensacijoms skirti vertinimas“.
Priemonė įvykdyta.
Per 2016 metus Pensijų skyriaus specialistai surengė 9
atvirų durų dienas. Alytuje, Varėnoje ir Prienuose –
birželio 13 ir 17 dienomis, Druskininkuose – kovo 25 ir
birželio 17 dienomis, Lazdijuose – birželio 20 dieną. Apie
vyksiančias Atvirų durų dienas paskelbta žiniasklaidoje:
laikraštyje „Alytaus naujienos“, interneto portaluose
www.kvitrina.lt ir www.kurortoradijas.lt. Specialistai
pareiškėjus konsultavo aktualiais pensijų, kompensacijų
skyrimo ir mokėjimo duomenų kaupimo, elektroninių
„Sodros“ paslaugų teikimo bei kompensuojamų sumų
apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos klausimais. Ypač
didelis susidomėjimas buvo tų asmenų, kurie 2010 – 2012
m. dirbo ir gavo mažesnę pensiją.
Priemonė įvykdyta.
Pagal 2015 m. birželio 30 d. priimtą Valstybinių socialinio
draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų,
sumažintų
dėl
draudžiamųjų
pajamų
turėjimo,
kompensavimo įstatymą Nr. XII-1923, buvo suformuotas
sąrašas, kuriame buvo 4620 išmokų. Išmokos pagal sąrašą
buvo patikrintos, rasti programiniai netikslumai pataisyti.
Išmokos išmokėtos laiku.
Priemonė įvykdyta.
2015 m. birželio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos
asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar
savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės
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neproporcingai
sumažintos
užmokesčio
(atlyginimo)
grąžinimo įstatymą.

darbo
dalies

neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo)
dalies grąžinimo įstatymas. 2015 m. rugpjūčio 26 d.
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 903 „Dėl
Lietuvos respublikos asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl
ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo
įgyvendinimo“. Pagal šiuos norminius aktus buvo
suformuota 263 išmokų gavėjų sąrašas. Išmokos
apskaičiuotos ir išmokėtos laiku.
Priemonė įvykdyta.

Veiklos kryptis „Procesų tobulinimas“
9.

Patikrinti Registro skyriaus specialistų
darbo
kokybę
pagal
pareigybės
aprašymą, vidaus kontrolės sritis.

Parengtos patikrinimo pažymos.
Rastų netikslumų analizė, operatyvus
Registro duomenų tikslinimas.

Registro
skyrius

2016-03-31
2016-06-30
2016-09-30
2016-12-30

10.

Patikrinti savarankiškai dirbančių asmenų
įmokų apskaitos vykdymo teisingumą.

Parengtos patikrinimo pažymos.
Finansinėse ataskaitose teisingai ir
teisėtai apskaitytos lėšos.
Draudimo laikotarpiai ir sumokėtos
įmokos laiku įrašytos į Registro
duomenų bazę.

Registro
skyrius

2016-12-22

1. Atrankos būdu patikrintos draudėjų bylos, jose sukauptų
dokumentų
įforminimas,
sisteminimas,
socialinio
draudimo pranešimų privalomų laukų užpildymas, atlikta
nulinių draudžiamųjų pajamų be pateisinamos priežasties
analizė, patikrintas beviltiškų skolų įrašymas į Registro
duomenų bazę.
Parengta 20 patikrinimo pažymų.
2. Atlikta draudėjų skolų praleistais mokėjimo terminais
bei skolingų draudėjų skaičiaus kitimo analizė. Surašytos
22 pažymos.
3. Atrankos būdu atlikta mokėjimo nurodymų, raginimų
taikymo savalaikiškumo bei apimties analizė, išieškant
skolas iš skolingų draudėjų. Parengtos 22 patikrinimo
pažymos.
4. Patikrintas sprendimų dėl duomenų tikslinimo
teisingumas ir teisėtumas. Parengtos 4 patikrinimo
pažymos.
5. Patikrintas delspinigių skaičiavimo rankiniu būdu
teisingumas. Parengta 1 patikrinimo pažyma.
Priemonė įvykdyta.
1. Patikrintas asmenų, įsigijusių verslo liudijimus,
ūkininkų ir jų partnerių, individualių įmonių, mažųjų
bendrijų bei individualią veiklą vykdančių asmenų įmokų
apskaitos vykdymo teisingumas. Parengtos 22 patikrinimo
pažymos.
2. Atlikta savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti
valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos
draudimo įmokų kontrolė. Parengtos 7 patikrinimo
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11.

Patikrinti draudimo valstybės lėšomis
vykdymą.

Parengtos pažymos.
Tikslus ir teisėtas draudimas valstybės
lėšomis.

Registro
skyrius

2016-03-31
2016-06-30
2016-09-30
2016-12-30

12.

Patikrinti
valstybinio
socialinio
savanoriškojo draudimo vykdymą.

Registro
skyrius

2016-06-13
2016-11-18

13.

Parengti skolingų draudėjų sąrašus dėl jų
skolos pripažinimo beviltiška

Parengtos pažymos.
Valstybinio socialinio savanoriškojo
draudimo sutartys administruojamos
laikantis teisės aktų reikalavimų.
Parengtas sąrašas pateiktas Įmokų
išieškojimo skyriui

Registro
skyrius

2016-03-07
2016-06-07
2016-09-07
2016-12-07

14.

Parengti draudėjų, kurie yra išregistruoti
ir daugiau kaip penkerius metus turi
įmokų ar kitų pajamų permoką bei
nepateikė prašymo permokoms grąžinti,
sąrašą

Parengtas sąrašas ir sprendimo dėl
draudėjų permokėtų sumų perkėlimo į
kitas pajamas projektas

Registro
skyrius

2016-03-31
2016-06-30
2016-09-30
2016-12-30

15.

Mažinti
apdraustųjų,
už
kuriuos
nepateikti
duomenys
apie
jų
draudžiamąsias pajamas ir valstybinio
socialinio draudimo įmokas, skaičių
Bendradarbiauti su Alytaus apskrities
valstybine mokesčių inspekcija:
- dėl skubių draudėjų patikrinimų;
- atstovavimo
bankroto/
restruktūrizavimo bylose.
Ištirti turto sumažėjimo priežastis, kai
turtas per paskutinius 3 m. iki bankroto
bylos iškėlimo sumažėja daugiau nei 30
proc. iki pirmojo kreditorių susirinkimo.

5 proc. sumažintas draudėjų,
neteikiančių SAM, skaičius

Registro
skyrius

2016-12-30

Dalyvauta draudėjų patikrinimuose su
VMI specialistais.
Suderintos pozicijos balsuojant
bankroto/ restruktūrizavimo bylose

Įmokų
išieškojimo
skyrius

2016-12-30

Užtikrintas kokybiškas skyriaus interesų
gynimas bankroto bylose. Atlikta
analizė ir parengtos pažymos,
informuoti vadovai.

Įmokų
išieškojimo
skyrius

2016-04-30
2016-07-31
2016-10-30

16.

17.

pažymos.
Priemonė įvykdyta.
1. Atrankos būdu patikrintos paruoštos perduoti į archyvą
asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų ir asmenų,
slaugančių neįgalų asmenį bylos už 2015 m., patikrinti
jose esančių dokumentų rekvizitai. Parengta 1 patikrinimo
pažyma.
2. Atrankos būdu patikrintas asmenų, slaugančių neįgalius
asmenis bei asmenų, auginančių vaikus iki trejų metų
valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis
vykdymas. Parengta 11 patikrinimo pažymų.
Priemonė įvykdyta.
2 kartus patikrintas valstybinio socialinio savanoriškojo
draudimo sutarčių administravimas.
Priemonė įvykdyta.
2016-03-03, 2016-05-31, 2016-09-07, 2016-12-07
parengti skolingų draudėjų sąrašai dėl jų skolos
pripažinimo beviltiška, kurie pateikti Įmokų išieškojimo
skyriui tolimesniam vykdymui.
Priemonė įvykdyta.
2016-03-14, 2016-06-30, 2016-09-30, 2016-12-30
parengti draudėjų, kurie yra išregistruoti ir daugiau kaip
penkerius metus turi įmokų ar kitų pajamų permoką bei
nepateikė prašymo permokos grąžinti, sąrašai, kurie
perduoti Finansų skyriui tolimesniam vykdymui.
Priemonė įvykdyta.
2016-12-20 sumažinta 130 draudėjais, neteikiančiais SAM
pranešimus apie 168 apdraustuosius, lyginant su 2016-0220 duomenimis.
Priemonė įvykdyta.
Kartu su VMI specialistais atliktas 1 draudėjų
patikrinimas, derintos pozicijos balsuojant bankroto/
restruktūrizavimo bylose.
Priemonė įvykdyta.
Iki pirmojo kreditorių susirinkimo ištirtos
sumažėjimo priežastys, parengtos pažymos.
Priemonė įvykdyta.

turto
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18.

Išanalizuoti
bankroto
procedūrų
efektyvumą, vertinant atskirų bankroto
procedūrų medžiagą.

Atlikta apibendrinta analizė.

Įmokų
išieškojimo
skyrius

2016-04-30
2016-10-30

19.

Patikrinti dokumentų tvarkymo atitikimą
norminių teisės aktų, reglamentuojančių
dokumentų valdymą, reikalavimams.

Dokumentai tvarkomi laikantis teisės
aktų reikalavimų. Parengtos pažymos.

Dokumentų
tvarkymo
skyrius

2016-06-30
2016-12-31

20.

Atnaujinti Pensijų skyriaus darbų,
susijusių su pensijų ir kompensacijų
skyrimu ir mokėjimu, atlikimo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašą.

Atnaujintas Aprašas.

Pensijų
skyrius

2016-12-01

21.

Įvertinus Alytaus skyriaus struktūros ir
funkcijų pokyčius, praktikoje iškilusias
spręstinas problemas bei patvirtintus
darbo procesus, parengti Alytaus skyriaus
darbo reglamento pakeitimo projektą,

Parengtas ir vizuoti pateiktas teisės akto
projektas.

Teisės ir
personalo
skyrius,
Dokumentų
tvarkymo

2016-06-15

Išanalizuotos bankroto procedūros, analizės išvados
pateiktos ataskaitoje (lentelės forma). Analizės rezultatai
aptarti su vadovybe, pasiūlytos priemonės bankroto
procedūrų efektyvumui didinti. Surašytos pažymos.
Priemonė įvykdyta.
2016 metų II pusmetį atlikta 5 patikrinimai, siekiant
įsitikinti, ar dokumentai tvarkomi laikantis dokumentų
tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų.
Surašytos 5 pažymos. Patikrinimų metu esminių klaidų
nerasta, Alytaus skyriaus dokumentai rengiami ir tvarkomi
vadovaujantis
Dokumentų
rengimo
taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (su vėlesniais pakeitimais),
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (su vėlesniais pakeitimais)
bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais dokumentų
valdymą. DVS priemonėmis buvo kontroliuojama, kad
visi dokumentai būtų registruojami ir įtraukiami į bylas
pagal patvirtintą Dokumentacijos planą. Apie pastebėtas
dokumentų rengimo, registravimo ar tvarkymo klaidas
specialistai informuoti elektroniniu paštu, per DVS,
pasitarimų metu. Pravesti vidiniai mokymai Dokumentų
tvarkymo skyriaus darbuotojams apie elektroninių
dokumentų valdymą. Alytaus skyriaus darbuotojai visus
metus buvo konsultuojami dokumentų tvarkymo
klausimais.
Priemonė įvykdyta.
Išdėstytas nauja redakcija ir Alytaus skyriaus direktoriaus
2016-11-30 įsakymu Nr. V1-312 patvirtintas „Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus
Pensijų skyriaus darbų, susijusių su pensijų ir
kompensacijų skyrimu ir mokėjimu, atlikimo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašas“.
Priemonė įvykdyta.
Alytaus skyriaus direktoriaus 2016-05-23 įsakymas Nr.
V1- 180 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Alytaus skyriaus direktoriaus 2015 m. rugsėjo 29
d. įsakymo Nr. V1E-71 „Dėl Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus darbo
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reglamentuojantį dokumentų valdymą.

skyrius

22.

Atnaujinti Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyriaus pagrindinių funkcijų
vykdymo kontrolės aprašą

Atnaujintas Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyriaus pagrindinių funkcijų
vykdymo kontrolės aprašas

Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius

2016-12-31

23.

Analizuoti
Valdymo
informacinės
sistemos Vidaus kontrolės modulio
ataskaitas išmokų srityje.

Rastų netikslumų analizė, operatyvus
taisymas. Užtikrintas teisėtas išmokų
mokėjimas. Parengtos pažymos.

Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius

2016-03-31
2016-06-30
2016-09-30
2016-12-30

24.

Analizuoti Operatyviosios
nedarbingumo
kontrolės
rezultatus.

Parengtos ataskaitos. Pasiekta numatyta
aukštų rezultatų reikšmė.

Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius

2016-04-15
2016-05-13
2016-06-15
2016-07-15
2016-08-12
2016-09-15
2016-10-14
2015-11-15
2015-12-15

Registro
skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius
Klientų
aptarnavimo
skyrius
Pensijų
skyrius
Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius

2016-12-31

laikinojo
kokybės

reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Priemonė įvykdyta.
Atnaujintas Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus
pagrindinių funkcijų vykdymo kontrolės aprašas. 2016-1229 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Alytaus skyriaus direktoriaus įsakymas „ Dėl Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus
direktoriaus 2012 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V1-45 „Dėl
pagrindinių funkcijų vykdymo kontrolės tvarkos aprašų
tvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. V1-346.
Priemonė įvykdyta.
Analizuojant Valdymo informacinės sistemos Vidaus
kontrolės modulio ataskaitas išmokų srityje, rasti
netikslumai operatyviai pašalinti, išmokos išmokėtos
teisėtai. Parengtos 4 pažymos.
Priemonė įvykdyta.
Analizuojant Operatyviosios laikinojo nedarbingumo
kontrolės kokybės rezultatus, parengtos 9 ataskaitos.
Viršyta numatyta aukštų rezultatų reikšmė (73 proc.).
Operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybės
rezultatas – 78,2 proc.
Priemonė įvykdyta.

Veiklos kryptis „Žmogiškųjų išteklių valdymas“
25.

Užtikrinti vidinių mokymų skyriaus
specialistams
organizavimą
pagal
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus patvirtintą
mokymų planą.

Surengti mokymai, pakelta darbuotojų
kvalifikacija.

Registro skyriaus specialistams 2 kartus vykdyti vidiniai
mokymai tema „Registro tvarkymo procedūrų, įmokų
mokėjimo, skolų išieškojimo pagal mokėjimo nurodymus
PLAIS sistemoje bei kiti aktualūs klausimai“.
Įmokų išieškojimo skyriaus specialistams 3 kartus vykdyti
vidiniai mokymai tema „Naujovės ir aktualijos įmokų
administravimo srityje“ bei kitais aktualiais klausimais.
Klientų aptarnavimo skyriaus ir poskyrių specialistams
surengti 38 vidiniai mokymai pensijų mokymo programos,
valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir
mokėjimo, aktualiais įmokų ir pašalpų, valstybinio
socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo
įmokų mokėjimo, skolų išieškojimo klausimais.
Pensijų skyriaus specialistams 2 kartus pravesti vidiniai

22

26.

Suorganizuoti skyriaus specialistams
teisės aktų, gautų raštų, problemų,
veiklos rezultatų aptarimus.

mokymai temomis: “Lietuvos Respublikos 2015 m.
birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-1923 įgyvendinimas“,
„Išskaitų pagal antstolių patvarkymus vykdymas“.
Klientų aptarnavimo skyriaus ir poskyrių specialistams
organizuoti 28 pasitarimai, kurių metu darbuotojai
supažindinti su valstybinio socialinio draudimo
naujovėmis, aktualijomis, teisės aktų pakeitimais, aptarta
veiklos skyrių pasiūlymai, „Sodros“ teikiamų paslaugų
kokybės tyrimo ataskaitos.
Pensijų skyriaus specialistams per 2016 metus
suorganizuota 27 pasitarimai gautų raštų, teisės aktų,
problemų aptarimui.
Įmokų išieškojimo skyriaus specialistams per 2016 metus
suorganizuota 4 pasitarimai teisės aktų, gautų raštų,
problemų, veiklos rezultatų aptarimui, surašyti protokolai.
Priemonė įvykdyta.

Padidinta darbuotojų kompetencija.
Surengti pasitarimai, surašyti protokolai.

Klientų
aptarnavimo
skyrius,
Klientų
aptarnavimo
skyriaus
poskyriai
Pensijų
skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius

2016-12-31

Inicijuoti aptarimai su VMI, VDI,
kitomis institucijomis, Kontrolės įstaigų
koordinacinėje grupėje klausimų,
susijusių su draudėjų nesąžiningumu,
neįtraukto į apskaitą darbo užmokesčio
mokėjimu, nelegaliu darbu, vengimu
mokėti įmokas ir pan. Efektyvesnis
institucijų bendradarbiavimas
Surengtas susitikimas.
Efektyvesnis bendradarbiavimas

Direktoriaus
pavaduotojas,
Registro
skyrius,
Įmokų
išieškojimo
skyrius

2016-12-30

Užtikrinant bendradarbiavimą su kontrolės institucijomis
dėl VSD prievolių vykdymo, surengti susitikimai:
1. 2016-07-13 su Alytaus apskrities VMI, VDI atstovais.
2. 2016-12-22 su VDI Alytaus skyriaus atstovais.
3. Dalyvauta Koordinacinės tarybos posėdžiuose.
Priemonė įvykdyta.

Įmokų
išieškojimo
skyrius
Registro
skyrius

2016-11-30

2016-11-30 surengtas susitikimas su antstoliais.
Priemonė įvykdyta.

2016-04-01
2016-12-30

1.Per 2016 m. išnagrinėta 77 rizikingų draudėjų, kurių kai
kurių apdraustųjų darbo užmokestis mažesnis nei
minimali mėnesio alga, t.y. 73 draudėjų pagal Valdybos
sąrašą ir 4 draudėjų skyriaus iniciatyva. Pravesta 53
pokalbiai su šių draudėjų vadovais. Po pokalbių 31
draudėjo 89 apdraustiesiems padidintas darbo užmokestis,
iš jų 56 – iki minimalios mėnesio algos. 2016 m. sausio
mėn. duomenis lyginant su gruodžio mėnesiu, 25 proc.
sumažėjo apdraustųjų, kurių DU buvo mažesnis nei
MMA, skaičius.
2. Kartu su VMI, VDI atstovais Alytaus skyriaus
iniciatyva buvo patikrinti 7 draudėjai, iš jų 5 draudėjai 12

Kitos prioritetinės priemonės
27.

Užtikrinant įmokų surinkimo plano
vykdymą ir skolingų draudėjų mažinimą,
inicijuoti aptarimus su VMI, VDI ir kitų
kontroliuojančių institucijų atstovais.

28.

Surengti susitikimą su antstoliais.

29.

Kviesti draudėjų vadovus pokalbiui, kai
darbuotojams priskaičiuojamas darbo
užmokestis, mažesnis nei MMA

Padidintas darbo užmokestis
apdraustiesiems iki MMA
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Suorganizuoti susitikimus su asmens
sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir
gydytojų
konsultacinių
komisijų
pirmininkais nedarbingumo kontrolės
klausimais.
Surengti susitikimus su Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos Alytaus
skyriaus darbuotojais.

Surengti 9 susitikimai
Efektyvesnis institucijų
bendradarbiavimas

Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius

2016-12-31

Surengti 4 susitikimai
Efektyvesnis institucijų
bendradarbiavimas

Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius

2016-12-31

32.

Paruošti darbui naujai gautus virtualių
darbo vietų plono kliento kompiuterius.

Paruoštų kompiuterizuotų darbo vietų
skaičius.

Informacinių
sistemų
skyrius

2016-12-31

33.

Dokumentų siuntimui ir gavimui naudoti
E. pristatymo informacinę sistemą

Vidutiniškai per mėnesį siunčiama ne
mažiau 130 dokumentų per E.
Pristatymo sistemą

Dokumentų
tvarkymo
skyrius

2016-12-31

34.

Organizuoti dokumentų sunaikinimą
teisės aktų nustatyta tvarka.

Sunaikinta ne mažiau kaip 80 proc.
naikintinų dokumentų.

Dokumentų
tvarkymo
skyrius

2016-12-31

35.

Parengti
netarnybinių
transporto
priemonių naudojimo tarnybos reikmėms
tvarkos aprašo projektą

Parengtas ir pateiktas vizuoti teisės akto
projektas.

Teisė ir
personalo
skyrius,
Ūkio skyrius

2016-05-31

30.

31.

apdraustųjų padidino darbo užmokestį, visi draudėjai
atleido 9 apdraustuosius, kurių DU buvo iki MMA.
4 draudėjų vadovams VMI skyrė administracines baudas
dėl kitų pažeidimų.
Priemonė įvykdyta.
Suorganizuoti 13 susitikimų su asmens sveikatos
priežiūros įstaigų vadovais ir gydytojų konsultacinių
komisijų pirmininkais nedarbingumo kontrolės klausimais.
Priemonė įvykdyta.
Surengti 3 susitikimai su Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos Alytaus skyriaus darbuotojais.
Ketvirto susitikimo klausimai aptarti elektroninėmis ryšio
priemonėmis.
Priemonė įvykdyta.
48 virtualių darbo vietų plono kliento kompiuteriai gauti
2016-12-28. Kompiuteriai ruošiami darbui pagal VDI
plonų klientų paruošimo vadovą.
Priemonės vykdymas nukeltas 2017 metams.
Alytaus skyrius 2016 metais per E. pristatymo sistemą
išsiuntė 3242 siunčiamus dokumentus, tai yra apie 270
siunčiamų dokumentų per mėnesį.
Priemonė įvykdyta.
Alytaus skyrius 2016 metais atrinko 15422 bylas, kurių
saugojimo terminas yra pasibaigęs ir atlikus dokumentų
vertės ekspertizę jas sunaikino, tai yra sunaikino 100
proc., naikintinų bylų.
Priemonė įvykdyta.
Alytaus skyriaus direktoriaus 2016-05-31 įsakymu Nr.
V1-187 patvirtintos Netarnybinių transporto priemonių
naudojimo komandiruotės tikslams Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Alytaus skyriuje taisyklės.
Priemonė įvykdyta.
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IV. 2016 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI

Eil.
Nr.

Rizika

Rizikos veiksniai

Rizikos veiksnių valdymo
priemonės

Įrašai apie įgyvendinimą

1.

Egzistuoja rizika, kad Respublikos
ekonominė situacija turi įtakos įsiskolinimo
Fondo biudžetui, skolingų draudėjų
skaičiaus didėjimui.

Egzistuoja rizika, kad dėl nedarbo lygio,
mažo vidutinio darbo užmokesčio,
nepakankamo finansavimo iš valstybės ir
savivaldybių
biudžetų,
uždelstų
atsiskaitymų tarp įmonių, mažės įmokų
surinkimo lygis, kitų šalių įtakos, didės
skolininkų skaičius bei įsiskolinimas
Fondo biudžetui.

1. Valstybinio socialinio draudimo
įmokų, delspinigių, baudų, palūkanų bei
privalomojo sveikatos draudimo įmokų
kontrolė.
2. Laiku nesumokėtų sumų priverstinio
poveikio
priemonių
(mokėjimo
nurodymų) taikymo kontrolė VIS
pagalba.
3. Vykdyti įmonių, kuriose yra
darbuotojų, gaunančių mažesnę nei
MMA, stebėjimą.
4. Nustačius būtinybę, rengti pokalbius su
įmonių vadovais dėl didelio darbuotojų,
dirbančių ne visą darbo dieną, skaičiaus,
išsiaiškinant atlyginimų, mažesnių nei
minimali mėnesinė alga, mokėjimo
priežastis.
5. Pagal kvietimus iš VMI dalyvauti
Alytaus apskrities VMI rengiamuosiuose
tokio pobūdžio pokalbiuose.

1. Kiekvieną ketvirtį atlikta F4 finansinėse
ataskaitose įrašytų įmokų, delspinigių,
palūkanų, nurašytų draudėjų skolų sumų
kontrolė pagal kiekvieną vyresnįjį ir
vyriausiąjį specialistą.
2. Kiekvienas specialistas kartą į ketvirtį
patikrintas dėl mokėjimo nurodymų pateikimo
PLAIS savalaikiškumo ir visos skolos sumos,
surašytos
patikrinimo
pažymos,
rasti
netikslumai aptarti pasitarimuose.
3. Per 2016 m. išnagrinėta 77 rizikingų
draudėjų, kurių kai kurių apdraustųjų darbo
užmokestis mažesnis nei minimali mėnesio
alga, t.y. 73 draudėjų pagal Valdybos sąrašą ir
4 draudėjų skyriaus iniciatyva. Pravesta 53
pokalbiai su šių draudėjų vadovais. Po
pokalbių 31 draudėjo 89 apdraustiesiems
padidintas darbo užmokestis, iš jų 56 – iki
minimalios mėnesio algos. 2016 m. sausio
mėn. duomenis lyginant su gruodžio mėnesiu,
25 proc. sumažėjo apdraustųjų, kurių DU
buvo mažesnis nei MMA, skaičius.
4. Kartu su VMI, VDI atstovais Alytaus
skyriaus iniciatyva buvo patikrinti 7
draudėjai, iš jų 5 draudėjai 12 apdraustųjų
padidino darbo užmokestį, visi draudėjai
atleido 9 apdraustuosius, kurių DU buvo iki
MMA. 4 draudėjų vadovams VMI skyrė
administracines baudas dėl kitų pažeidimų.
5.
Dalyvauta
VMI
surengtuose
52
pokalbiuose su įmonių vadovais dėl didelio
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2.

Esantys ir nauji įmokų mokėjimo vengimo
būdai turi neigiamos įtakos Fondo biudžeto
vykdymui.

Egzistuoja rizika, kad esantys ir nauji
įmokų mokėjimo vengimo būdai, ūkio
subjektų bankrotų atvejais turės neigiamos
įtakos Fondo biudžeto vykdymui.
Veikiant
pagal
„fenikso“
modelį
kažkuriame įmonės veiklos etape,
sukaupus didelį skolų biudžetui ,,bagažą”,
įmonė yra likviduojama, o jos savininkai
steigia naują įmonę, kuriai perduoda ir
senosios įmonės turtą.

1. Turtinės ir finansinės padėties
patikrinimo pas draudėją metu nustačius
esančius ir naujus įmokų vengimo būdus,
tarnybiniu pranešimu informuoti vadovus.
2. Bankroto proceso metu įtarus, arba
nustačius „fenikso“ modelio taikymą
bendradarbiauti
su
bankroto
administratoriais ginčijant nepagrįstus
sandorius, žalos priteisimą iš kaltų
asmenų, tarnybiniu pranešimu informuoti
vadovus.

3.

Klientų
aptarnavimo
skyriaus
priimamuosiuose dirbantiems specialistams
priskyrus platesnes veiklos funkcijas,
nustačius naujas procedūras ir tvarkas,
atsiranda klientų nepasitenkinimo rizika.

Klientų aptarnavimo skyriaus ir poskyrių
priimamuosiuose specialistams priskyrus
įvairių veiklos sričių konsultavimo
funkcijas,
turint mažai įgūdžių ir
praktikos, egzistuoja rizika, kad bus
pateikta nevisa / netiksli informacija ar
konsultacija vienu ar kitu veiklos
klausimu. Tai gali sukelti klientų
nepasitenkinimą,
kurio
pagrindu
sulauksime daugiau skundų.

1. Grįžus iš Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos organizuotų
mokymų pravesti mokymus skyriaus
specialistams.
2. Ne rečiau kaip kartą ketvirtyje
suorganizuoti specialistams naujų teisės
aktų ir kitų su skyriaus veikla susijusių
klausimų aptarimus.

4.

Egzistuoja draudėjų nepasiekiamumo rizika

Daugėja įregistruojamų įmonių, bendrijų,
savarankiškai dirbančio asmens veiklų
fiktyviais adresais ar be adresų, jų
vadovai, savininkai, akcininkai neturi
asmens kodų (užsieniečiai), nedeklaravę
konkrečios gyvenamosios vietos, kurie
laiku nesumoka įmokų, todėl nėra kur

1. Vykdyti draudėjų paiešką įmonių
įregistravimo vietoje.
2. Bendradarbiauti su VMI, VĮ Registrų
centru, kt. institucijomis dėl papildomų
duomenų apie įmonės vadovą, buveinę ir
pan.

darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną,
skaičiaus ir išsiaiškinta darbo užmokesčio,
kuris mažesnis nei MMA, mokėjimo
priežastys.
Išvada:
Rizikos
valdymo
priemonės
įgyvendintos, rizika valdoma, bet rizikos
veiksnys išlieka.
1. Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji
specialistai per 2016 m. atliko 23 draudėjų
turtinės ir finansinės padėties patikrinimus,
surašyti 9 ATPP. 2 draudėjai, kurie nepateikė
dokumentų buvo perduoti VMI, siūlant
inicijuoti operatyvų patikrinimą. Naujų
įmokų vengimo būdų – nenustatyta.
2. „Fenikso“ modelio taikymo atvejų
nenustatyta.
Išvada:
Rizikos
valdymo
priemonės
įgyvendintos, rizika valdoma, bet rizikos
veiksnys išlieka.
2016 m. Klientų aptarnavimo skyriuje ir
poskyriuose surengta 26 pasitarimai apie
valstybinio socialinio draudimo naujoves,
aktualijas, teisės aktų pakeitimus, aptarta
Klientų aptarnavimo standarto laikymasis,
darbo
procedūrų
pakeitimai,
darbo
organizavimo klausimai vykdant užduotis,
skatinant
naudojimąsi
elektroninėmis
„Sodros“ paslaugomis, neterminuotų pašymų
dėl ligos pašalpos pildymą. Taip pat surengta
38 vidiniai mokymai.
Išvada:
Rizikos
valdymo
priemonės
įgyvendintos, rizika valdoma, bet rizikos
veiksnys išlieka.
1. Vykdyta rizikingų draudėjų paieška jų
registracijos vietose.
2. Bendradarbiauta su VMI, VĮ Registrų
centru, Alytaus apskrities PK, Migracijos
tarnyba dėl papildomų duomenų apie įmonės
vadovą, buveinę, turimus filialus, kasos
aparatų registravimo vietas, siekiant nustatyti
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siųsti raginimų, nėra galimybės taikyti
priverstinio poveikio priemonių, vykdyti
draudėjo paieškos. Tai lemia skolos VSD
biudžetui didėjimą.

5.

Egzistuoja rizika susidaryti pensijų bei
kompensacijų permokoms.

Esant laisvam asmenų judėjimui bei
didelei emigracijai egzistuoja pensijų bei
kompensacijų
permokų
rizika.
Elektroninėmis
priemonėmis
galima
atlikti daug veiksmų ir operacijų iš bet
kurios pasaulio valstybės. Po išmokos
gavėjo mirties, Skyriuose ne laiku gavus
informaciją yra tikimybė susidaryti
permokoms.
Skiriant našlių pensiją, pagal pateiktus
dokumentus
yra nustatomos dvi
nenutrauktos mirusio asmens santuokos, ir
vienam iš sutuoktinių jau būna paskirta ir
mokama našlių pensija.
Dėl šios
priežasties Skyriuose gali susidaryti našlių
pensijų permokos.
Pagal sudarytą ir nuolat atnaujinamą
VSDF Valdybos sąrašą organizacijų,
kurios išdavė dokumentus pensijai
apskaičiuoti, o juose buvo nustatyti
piktybiniai, pasikartojantys, aiškaus ar
kartotinio klastojimo atvejai, vertinti
pateiktus dokumentus, apsisprendžiant dėl
jų tikrinimo būtinumo.
Švietimo
informacinių
technologijų
centrui
operatyviai
nepateikus
informacijos apie moksleivių/studentų
išbraukimą iš moksleivių/studentų sąrašų
ir/ar pakeitus mokymosi formą, egzistuoja
socialinio draudimo išmokų permokų

1. Skiriant našlių pensiją ir Apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų
gavėjų registre esant informacijai apie dvi
nenutrauktas mirusio asmens santuokas,
Gyventojų registre nesant duomenų apie
našlių pensijos gavėjo santuoką su
mirusiu asmeniu ar (ir) Gyventojų
registro duomenys apie našlių santuoką
su mirusiu asmeniu ir santuoką įrodantys
dokumentai nesutampa, bendradarbiauti
tikslinant informaciją su savivaldybių
administracijų Civilinės metrikacijos
skyriais, Gyventojų registru.

2. Kiekvieną mėnesį iš Švietimo
informacinių technologijų centro (ŠITC)
spausdinti
duomenis
apie
našlaičių/maitintojo netekimo pensijų
gavėjų mokymąsi pagal mokslo įstaigų
pateiktą informaciją. Kilus abejonėms dėl

įmonės vadovo buvimo vietą.
3. Gerėjant situacijai dėl duomenų tarp
instituicijų apsikeitimo automatiniu būdu,
specialistams
turint
galimybę
įrašyti
valstybinio socialinio draudimo pabaigos datą
samdomiems darbuotojams, surašyti išvadas
dėl PSD įmokų perskaičiavimo, sumažėjo
rizika dėl draudėjų nepasiekiamumo.
Išvada: Taikytos priemonės padarė teigiamą
įtaką, rizika suvaldyta, šis veiksnys pašalintas.
1. Vadovaujantis VSDF valdybos 2015 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. V-134 patvirtinta
„Našlių pensijų skyrimo pagrįstumo tikrinimo
laikinąja tvarka“ 2016 metais 70 procentų
pažymų (t.y. 1875 pažymos) pateiktų 2015
metais VSDF valdybos Pensijų skyriui, po
patikrinimo, grąžintos Alytaus skyriui. Gautų
pažymų pagrindu Alytaus skyriaus Pensijų
skyriuje buvo nustatyta 14 permokų
43771,03 Eur sumai, pradėtas permokų
išieškojimo procesas, padarytos atžymos
Išmokų taikomojoje sistemoje apie duomenų
patikrinimą.
Išvada: Rizika valdoma, bet rizikos veiksniai
išlieka.

2. Pagal Švietimo informacinių technologijų
centro pateiktus duomenis pensijų specialistai
2016 metais kontroliavo našlaičių (maitintojo
netekimo) pensijų mokėjimo teisingumą.
Kilus abejonėms dėl gautų duomenų
teisingumo buvo bendradarbiaujama su ŠITC.
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tikimybė.

gautų duomenų teisingumo kreiptis į
ŠITC dėl jų patikslinimo.

Kurjerių tarnybai vėluojant pristatyti
skyriaus paklausimus į kitas institucijas,
informaciją
klientams
ir
kitą
korespondenciją, egzistuoja rizika, kad
skyriaus darbui reikalinga informacija,
taip pat informacija, aktuali klientams, bus
gauta pavėluotai, ir tai kels klientų
nepasitenkinimą,
menkins
„Sodros“
įvaizdį, trikdys skyriaus veiklą, didins
specialistų darbo krūvį.
Egzistuoja rizika, kad siuntimas į
Neįgalumo
ir
darbingumo
lygio
nustatymo tarnybą gali būti užpildytas
pagal
suklastotus
medicininius
dokumentus, todėl asmenys, kuriems
neįgalumo ar netekto darbingumo lygis
nustatytas
remiantis
suklastotais
medicininiais dokumentais apgaulės būdu
įgytų teisę į išmoką.

Rengti pretenzijų kitai sutarties šaliai dėl
sutarties vykdymo projektus, atsiradus
pagrindui reikalauti netesybų ar nuostolių
atlyginimo, Fondo valdybos Veiklos
buhalterinės apskaitos skyriui pateikti
medžiagą
netesybų
ar
nuostolių
atlyginimui.

6.

Dėl kurjerių tarnybos teikiamų paslaugų
kokybės egzistuoja rizika, kad nebus
laikomasi nustatytų darbų atlikimo terminų
(vėluos išmokos, kiti įsipareigojimai).

7.

Neįgalumo ar netekto darbingumo lygis
gali būti nustatytas remiantis suklastotais
medicininiais dokumentais.

8.

Egzistuoja rizika, kad dėl teisės aktų
sudėtingumo bei dažnos kaitos laiku nebus
atlikti taikomųjų sistemų programinės
įrangos pakeitimai ir dėl pakeitimų
pasitaikančios klaidos darys neigiamą įtaką
skyriaus darbui bei visam Valstybinio
socialinio draudimo administravimo įstaigų
įvaizdžiui bei pasitikėjimui valstybiniu
socialiniu draudimu.

Dėl teisės aktų sudėtingumo ar dažnos
kaitos laiku neatlikti taikomųjų sistemų
programinės įrangos pakeitimai ir dėl
pakeitimų pasitaikančios klaidos turės
įtakos valstybinio socialinio draudimo ir
kitų funkcijų vykdymui, todėl neteisingai
apskaitytos
ir
išieškotos
įmokos,
netesybos, paskirtos išmokos sukels
klientų nepasitenkinimą, draudėjai ir
apdraustieji gaus netikslią informaciją.

9.

Egzistuoja rizika, kad gali atsirasti
korupciniai santykiai, atskiriems skyriaus
padaliniams kontroliuojant kitas įstaigas,

Egzistuoja
korupcijos
ir
kitos
nesąžiningos veiklos rizika, nes Alytaus
skyriaus atskirų padalinių veikla susijusi

Programinės įrangos pagalba formuoti
sąrašus apie asmens sveikatos priežiūros
įstaigas, siuntusias asmenis darbingumo
lygiui
nustatyti,
analizuoti
šiuos
duomenis. Esant įtarimams dėl nepagrįsto
asmenų siuntimo į Neįgalumo ir
darbingumo
nustatymo
tarnybą
neįgalumui ar darbingumo netekimui
nustatyti
remiantis
suklastotais
dokumentais, organizuoti darbingumo
lygio nustatymo pagrįstumo patikrinimą.
Operatyviai rašyti
Pagalbos tarnybai
http://pagalba.sodra.lt. apie pastebėtus
netikslumus, sutrikimus programinėje
įrangoje,
teikti
pasiūlymus
dėl
programinės įrangos tobulinimo.

Išduotas draudėjų pažymas apie asmenų
draudžiamąsias
pajamas
pensijai,
kompensacijai skirti tikrinti jeigu įvedus

2016 metais buvo nustatyta 18 asmenų
pensijų permokos, visos permokos (4137,06
EUR sumai) išieškotos
Išvada: Taikytos priemonės padarė teigiamą
įtaką, tačiau rizikos veiksniai išlieka.
2016 metais dėl kurjerių tarnybos teikiamų
paslaugų kokybės pretenzijų nebuvo.
Išvada.
Rizika
suvaldyta.
Veiksnys
pašalintas.

Stengiantis išvengti, kad neįgalumo ar netekto
darbingumo lygis nebūtų nustatytas remiantis
suklastotais medicininiais dokumentais, 2016
metais patikrinta 252 asmenų, siųstų į
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
(toliau - NDNT) neįgalumui ar darbingumo
netekimui
nustatyti,
medicininė
dokumentacija. Nustatyta, kad visi asmenys
siųsti į NDNT pagrįstai.
Išvada: Taikytos priemonės buvo efektyvios,
rizika yra valdoma, rizikos veiksnys išlieka.
Įvairūs taikomųjų sistemų sutrikimai, skyriaus
specialistų pastebėtos klaidos po programinės
įrangos
pakeitimų
buvo
operatyviai
užregistruotos IS paslaugų tarnyboje adresu
http://pagalba.sodra.lt. Visos užregistruotos
problemos buvo išspręstos, programinės
klaidos ištaisytos.
Išvada: Taikytos rizikos valdymo priemonės
buvo efektyvios, bet papildomos funkcijos,
teisės aktų pakeitimai sąlygoja programinės
įrangos kaitą, todėl rizikos veiksnys išlieka.
2016 metais korupcinių santykių, dokumentų
klastojimo atvejų skiriant pensijas ar
kompensacijas nenustatyta.
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įmones, organizacijas.

10.

Egzistuoja rizika, kad laiku negavus
informacijos apie savarankiškai dirbančio
asmens privalomojo sveikatos draudimą,
bus taikomos priverstinio poveikio
priemonės, išieškant PSD įmokas.

su kitų įstaigų kontrole ir (ar) priežiūra
vykdant
tokias
funkcijas:
1. Nedarbingumo pažymėjimų bei
nėštumo
ir
gimdymo
atostogų
pažymėjimų išdavimo ir tęsimo teisėtumo
kontrolė, darbingumo lygio nustatymo
pagrįstumo tikrinimas, sutarčių dėl teisės
duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir
gimdymo
atostogų
pažymėjimus
laikymosi
priežiūra;
2. Priskaičiuotų valstybinio socialinio
draudimo įmokų, delspinigių, baudų
sumokėjimo į Valstybinio socialinio
draudimo biudžetą kontrolė, laiku
nesumokėtų sumų priverstinio išieškojimo
vykdymas;
3. Draudėjų dokumentų, reikalingų
pensijų, kompensacijų skyriui ir/ar
mokėjimui,
išdavimo
teisingumo,
teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas.
Keičiantis netiksliai informacijai Registre
dėl PSD įmokų priskaitymo programiškai
(dėl draudimo valstybės lėšomis, darbo
stažo perskaičiavimo ar kt. priežasčių),
yra tikimybė, kad bus teikiami mokėjimo
nurodymai į PLAIS, draudėjai patirs
nuostolių.

duomenis į informacinę duomenų bazę
paaiškėja, kad pagal pensijai apskaičiuoti
pateiktą pažymą apskaičiuotas metų
asmens
draudžiamųjų
pajamų
koeficientas iki 1994 metų yra didesnis
negu 3, jeigu yra akivaizdūs atitinkamų
metų ar mėnesių draudžiamųjų pajamų
koeficientų iki 1994 metų netolygumai.

Išvada: Rizika valdoma, bet rizikos veiksnys
išlieka.

1. Bendradarbiauti su VLK, atsakant į
paklausimus apie draudėjo privalomojo
sveikatos
draudimo
įmokų
permoką/skolą.
2. Gavus informaciją, kad savarankiškai
dirbantis
asmuo
dirba
karinėse
struktūrose, kreiptis į Karinių ir joms
prilygintų struktūrų skyrių dėl duomenų
pateikimo.
3. Išsiaiškinti, ar informuoti kiti skyriai
apie turėtą/turimą permoką draudėjų –
individualių įmonių, kuriuose draudėju
yra
įregistruotas
neveikiančios/likviduojamos
ar
bankrutuojančios įmonės savininkas.
4. Operatyviai bendradarbiaujant su
Panevėžio skyriumi, sumokėtas pinigines
lėšas tame skyriuje parsiųsti ir apskaityti
Alytaus skyriuje pagal priklausomybę.
5. Kol yra nereglamentuotas vertinimas

1. Bendradarbiauta su VLK, atsakant į
paklausimus apie draudėjo privalomojo
sveikatos draudimo įmokų permoką/skolą,
skyriaus iniciatyva teikti duomenys VLK dėl
sveikatos draudimo nustatymo, kai sumokėtas
įsiskolinimas.
2. Savarankiškai dirbančių asmenų duomenys
apie darbą karinėse struktūrose gaunami
automatiniu būdu, tačiau pavėluota. Dėl
operatyvumo buvo kreiptasi į Karinių ir joms
prilygintų struktūrų skyrių dėl duomenų
pateikimo.
3. Atliktas patikrinimas siekiant išsiaiškinti, ar
informuoti kiti skyriai apie turėtą/turimą
permoką draudėjų – individualių įmonių,
kuriuose
draudėju
yra
įregistruotas
neveikiančios/likviduojamos
ar
bankrutuojančios įmonės savininkas.
4. Operatyviai bendradarbiaujant su VSDFV
Panevėžio skyriumi, sumokėtos pinigines
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E104 ir kt. formų, patvirtinančių teisę
nemokėti PSD įmokų, todėl kyla
problema dėl sankcijų taikymo už
laikotarpį į priekį po tokio tipo formų
išdavimo, nes šios formos nepatvirtina
būsimo
konkretaus
kalendorinio
laikotarpio,
o
PSD
įmokos
priskaičiuojamos kas mėnesį.

11.

Egzistuoja rizika, kad dėl taikomųjų
sistemų programinės įrangos klaidų gali
neteisingai išsimokėti senatvės pensijų ir
valstybinių
pensijų,
sumažintų
dėl
draudžiamųjų
pajamų
turėjimo,
kompensuojamos sumos.

Egzistuoja rizika, kad neteisingai bus
išmokėtos kompensuojamosios sumos
tiems išmokų gavėjams, turėjusiems
draudžiamųjų pajamų Laikinojo įstatymo
galiojimo laikotarpiu, kurie kiekvienais
metais kreipdavosi į skyrius dėl pensijos
skyrimo iš naujo, įgijus 1 metų papildomą
stažą po pensijos skyrimo, ypatingai
tiems, kuriems išmokos buvo skiriamos
pagal Pensijų įstatymo 41 str. 1 d. (už 12
mėn. atgal).

Įdiegus programinę įrangą, formuoti
sąrašus
apie
išmokėtas
kompensuojamąsias sumas ir tikrinti, ar
priskaičiuotos kompensuojamosios sumos
yra teisingos.
Operatyviai rašyti Pagalbos tarnybai
http://pagalba.sodra.lt. apie pastebėtus
netikslumus ar sutrikimus programinėje
įrangoje,
teikti
pasiūlymus
dėl
programinės įrangos tobulinimo.

12.

Egzistuoja
rizika,
kad
finansinėje
apskaitoje bei susijusiose ataskaitose
atsiras neatitikimų LR teisės aktams bei
Viešojo sektoriaus apskaitos bei finansinės

Egzistuoja klaidų finansinėje apskaitoje ir
ataskaitose atsiradimo rizika:
1. Nėra tiksliai reglamentuotos žalos
atlyginimo (regreso), išmokų permokų

1. Vadovautis Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos specialistų
pateiktomis rekomendacijomis, nuolat
stebėti teisės aktų, reglamentuojančių

lėšas tame skyriuje parsiųstos ir apskaitytos
Alytaus skyriuje pagal priklausomybę.
Sumokėtos lėšos, gautos E formos Alytaus
skyriuje perduotos VSDFV Panevėžio skyriui.
5. Yra patvirtinta tvarka, kaip vertinti E104 ir
kt. formas, patvirtinančias teisę nemokėti PSD
įmokų,
išspręsta problema dėl sankcijų
taikymo.
Išvada:
Rizikos
valdymo
priemonė
įgyvendintos, rizika valdoma, bet rizikos
veiksnys išlieka.
Pagal 2015 m. birželio 30 d. priimtą
Valstybinių socialinio draudimo senatvės
pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl
draudžiamųjų
pajamų
turėjimo,
kompensavimo įstatymą Nr. XII-1923, buvo
suformuotas sąrašas, kuriame buvo 4620
išmokų. 2015 m. birželio 30 d. priimtas
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už
darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės
biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas. 2015
m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos
vyriausybės nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos
respublikos asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės
biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo
įgyvendinimo“. Pagal šiuos norminius aktus
buvo suformuota 263 išmokų gavėjų sąrašas .
Išmokos pagal abu sąrašus buvo patikrintos,
rasti programiniai netikslumai pataisyti.
Išvada: Taikytos priemonės padarė teigiamą
įtaką, rizika suvaldyta.
1. Apskaitos įrašai buvo registruojami
vadovaujantis Fondo valdybos pateiktomis
metodikomis.
Apskaitos
politikos
pasikeitimai aptarti su specialistais.
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13.

atskaitomybės standartams.

nuvertėjimo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų
ir neapibrėžtojo turto įvertinimo tvarkos.
2. Nėra detaliai reglamentuotos atsargų ir
sąnaudų registravimo tvarkos apskaitoje.
3. Skyriuje nėra specialistų, galinčių
patikimai įvertinti pastatų nuvertėjimo
požymius bei ankstesnių metų pripažinto
turto nuvertėjimo nuostolius.
4. Nes išmokų permokų apskaitos
operacijos registruojamos rankiniu būdu,
taip pat rankiniu būdu skaičiuojamas
išmokų permokų nuvertėjimas.

Esant dokumentų klastotėms, galimi
neteisėti pensijų (kompensacijų) skyrimo
atvejai.

Dėl įmonių, įstaigų, archyvų darbuotojų
neapdairumo,
nekompetencijos
ar
subjektyvaus
sprendimo
gali
būti
pateikiami neteisingi duomenys apie
darbo stažą ar draudžiamąsias pajamas.
Šią riziką sąlygoja dvi priežastys: išorinė
priežastis – įmonių, įstaigų, archyvų
darbuotojai
išduoda
dokumentus
pensijoms (kompensacijoms) skirti ir
vidinės priežastys: vidaus kontrolės stoka
ir nepakankamai išsamių dokumentų,
gautų iš įmonių, įstaigų, archyvų
analizavimas ir vertinimas.

Fondo administravimo įstaigų apskaitos
politiką pasikeitimus.
2. Nuolat kontroliuoti atsargų įsigijimo
registravimą apskaitoje pagal 8-ajame
VSAFAS „Atsargos“ nurodytą atsargų
apibrėžimą ir sąnaudų registravimą
apskaitoje pagal 11-ajame VSAFAS
„Sąnaudos“ bei Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo įstaigų
veiklos apskaitos politiką.
Esant neaiškumams, kreiptis į atsakingus
Fondo valdybos Veiklos buhalterinės
apskaitos skyriaus specialistus dėl
detalesnio atsargų įsigijimo ar sąnaudų
registravimo apskaitoje išaiškinimo.
3. Kontroliuoti permokų nuvertėjimo
skaičiavimo teisingumą.
Siekiant išvengti klaidų ir kuo
operatyviau suvesti apskaitos operacijas į
FVS,
pasibaigus
ataskaitiniam
laikotarpiui,
nedelsiant
pasiruošti
pagalbines lenteles, pažymas ar kitus
dokumentus,
reikalingus
apskaitos
finansiniams įrašams.
1. Atidžiau vertinti ir tikrinti abejonę
keliančius stažą ir draudžiamąsias
pajamas iki 1994-01-01 įrodančius
dokumentus pensijoms (kompensacijoms)
skirti.
2. Atidžiau vertinti stažą iki 1994-01-01
įrodančius dokumentus ir tais atvejais, kai
darbo knygelėje nėra įrašų apie po jos
išdavimo buvusius darbo laikotarpius
(išskyrus darbą antraeilėse pareigose) ir
tiems darbo laikotarpiams įrodyti
pateikiami kiti stažo dokumentai (darbo
stažo pažyma, kita darbo knygelė ar kt.),
spręsti klausimą dėl šių dokumentų
išdavimo pagrįstumo tikrinimo.
3. Atidžiau vertinti pažymas apie

2. Registruojant
atsargų
įsigijimą
ar
apskaitant sąnaudas buvo vadovaujamasis
VSAFAS reikalavimais. Esant neaiškumams
konsultuotasi su Fondo valdybos specialistais.
3. Siekiant išvengti klaidų ir kuo operatyviau
suvesti apskaitos operacijas į FVS buvo
rengiamos papildomos lentelės ir buhalterinės
pažymos.
4. Fondo valdybos IS ir (ar) Finansų ir
apskaitos skyriaus specialistai buvo nedelsiant
informuojami apie pastebėtus netikslumus
taikomosiose sistemose bei FVS. Didžioji
dauguma neatitikimų buvo susijusi su Euro
įvedimu.
5. Kiekienį ketvirtį buvo tikrinamas permokų
nuvertėjimo skaičiavimo teisingumas.
Išvada:
Rizikos
valdymo
priemonė
įgyvendintos, rizika valdoma, bet rizikos
veiksnys išlieka.

1. Per ataskaitinį laikotarpį specialistai nuolat
analizavo
ar
iš
įmonių
gautuose
dokumentuose nėra prieštaringų duomenų.
Nustačius taisymus, braukymus valstybinio
socialinio draudimo darbo stažo
ir
draudžiamųjų pajamų dokumentuose, buvo
atlikti 26 įmonių bei įstaigų, pateikusių
pažymas pensijai skirti, patikrinimai, surašyti
patikrinimo aktai.
2. Per 2016 metus skyriaus specialistams
vertinant valstybinio socialinio draudimo
stažą bei pajamas įrodančius dokumentus 28
kartus buvo tikrinama pateikta informacija su
pirminiais dokumentais. Nustatyti netikslumai
ištaisyti.
3. Alytaus skyriaus Pensijų skyriaus
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draudžiamąsias pajamas iki 1994-01-01
ir, tais atvejais, kai pagal šias pažymas
apskaičiuotas
asmens
draudžiamųjų
pajamų koeficientas yra didesnis nei 3 ar
yra akivaizdūs koeficientų netolygumai,
spręsti klausimą dėl šių pažymų išdavimo
pagrįstumo tikrinimo.
4. Pateikti Fondo valdybai informaciją dėl
sąrašo
atnaujinimo
organizacijų,
nepagrįstai
išdavusių
dokumentus
pensijai ar kompensacijai apskaičiuoti.

vyriausieji specialistai 2016 metais patikrino
120 draudėjų pateiktų pažymų apie
draudžiamąsias pajamas pensijai skirti,
kuriose draudžiamųjų pajamų koeficientas iki
1994-01-01 didesnis negu 3 arba akivaizdūs
atitinkamų metų ar mėnesių draudžiamųjų
pajamų koeficientų netolygumai. Nustatyta 61
duomenų neatitikimo atvejis su pirminiais
dokumentais (priskaičiuotos atostoginių ir
ligos pašalpų sumos nepaskirstytos pagal
priklausomybę
mėnesiams).
Duoti
įpareigojimai draudėjams pateikti teisingas
pažymas. Pažymos pateiktos.
4. 2015 metais buvo nustatyta, įmonė, kuri
nepagrįstai išdavė pažymą pensijai skirti apie
asmens draudžiamuosius laikotarpius ir gautas
pajamas, todėl Alytaus skyrius 2016 m.
vasario 2 d. raštu Nr. (4.19E) R1E-195
kreipėsi į VSDF valdybą prašydama papildyti
„Sąrašą organizacijų, nepagrįstai išdavusių
dokumentus pensijai ar kompensacijai
apskaičiuoti“ nauja įmone. Sąrašas papildytas.
Išvada: Rizika valdoma, bet rizikos veiksniai
išlieka.

_____________________________
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