2 lentelė. Žiniatinklio paslauga „DraudimoLaikotarpiai2“.
DraudimoLaikotarpiai2
1. Pavadinimas
https://taskas.sodra.lt/wwwcdb/usr/ws
2. Žiniatinklio
paslaugos URL
adresas
http(s)://taskas.sodra.lt/wsdl/DraudimoLaikotarpiai2.wsdl
3. Žiniatinklio
paslaugos aprašymo
(WSDL) URL
adresas
4. Naudojamos
Nenaudojamos
išorinės
XSD
schemos
Žiniatinklio paslauga, leidžianti nustatyti fizinio asmens (apdraustojo) draudėją (-us)
5. Paskirtis
per nurodytą laikotarpį.
Žiniatinklio paslauga sudaro galimybę pagal užklausoje pateiktus duomenis apie
6. Aprašymas
Duomenų subjektą (vardas (privalomas duomuo), pavardė (privalomas duomuo) ir
asmens kodas arba gimimo data, arba socialinio draudimo numeris), užklausos
laikotarpį (data „Nuo“, „Iki“), klausiančiojo juridinio asmens kodą bei tikslo kodą
„X“) gauti asmens duomenis apie Duomenų subjektą:
1) apdraustojo kategoriją („Darbuotojas“, „Nedraudiminis laikotarpis“, „Praktiką
atliekantis asmuo“, „Vaiko priežiūros arba tėvystės atostogos“, „IĮ savininkas, TŪB,
KŪB tikrasis narys nuo 2010-07-01“, „Savarankiškai dirbantis asmuo nuo 2009
metų“, „Užsienietis, turintis vizą“, „Asmuo, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį
(VSDĮ 8 str. 2 d.)“, „Užsienietis, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (VSDĮ 8 str.
2 d.)“);
2) laikotarpių, kai Duomenų subjektas priklauso vienai iš apdraustojo kategorijų,
nurodytų 1 punkte, pradžios ir pabaigos datas;
3) Juridinių asmenų registre įregistruotą draudėjo kodą, jei draudėjui jis
suteiktas;
4) draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, pavadinimą pagal Registro duomenis, o
draudėjo-fizinio asmens – vardą ir pavardę.
Naudojama, kai teikiant elektronines viešąsias paslaugas ar vykdant kitas viešojo
7. Naudojimo vieta
institucijų sistemose administravimo funkcijas, reikia nustatyti fizinio asmens draudėją (darbdavį) per
nurodytą laikotarpį.
Nėra
8. Susijusios
informacinės
sistemos
9. Metodai ir jų DraudimoLaikotarpiai2
paskirtis
9.1. pavadinimas
Metodas skirtas duomenims apie asmenį ir draudimo laikotarpius gauti.
9.2. aprašymas
Pavadinimas
Tipas
Būtinas
Aprašymas
9.3. iškvietimo
parametrų
Asm_kodas
integer Ne
Asmens kodas
aprašymas
vardas
string
Taip
Asmens vardas
pavarde
string
Taip
Asmens pavardė
Gim_data
date
Ne
Asmens gimimo data
Sds
string
Ne
Asmens socialinio draudimo numerio dalis
– raidžių seka
Sdn
integer Ne
Asmens socialinio draudimo numerio dalis
– skaitmenų seka
Nuo
date
Taip
Laikotarpio, už kurį reikia teikti informaciją
apie asmens draudimą, pradžios data
Iki
date
Ne
Laikotarpio, už kurį reikia teikti informaciją
apie asmens draudimą, pabaigos data
klausejo_kodas integer Taip
Klausiančiojo juridinio asmens kodas
tikslas
integer Taip
Užklausos tikslo kodas pagal tikslų sąrašą,
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pateiktą
Asmens
sutartyje.

9.4. rezultatų
reikšmės

Rezultatai apie asmenį:
Pavadinimas
Tipas
asm_kodas
integer
vardas
string
pavarde
string
gim_data
date
sds
string
sdn

integer

duomenų

teikimo

Aprašymas
Asmens kodas
Asmens, apie kurį teikiama informacija, vardas
Asmens, apie kurį teikiama informacija, pavardė
Asmens, apie kurį teikiama informacija, gimimo data
Asmens, apie kurį teikiama informacija, socialinio
draudimo numerio dalis – raidžių seka
Asmens, apie kurį teikiama informacija, socialinio
draudimo numerio dalis – skaitmenų seka

Rezultatai apie laikotarpius:
Pavadinimas
Tipas
asm_tipas
string

9.5. galimų klaidų
aprašas
10. Saugumo lygis

11. Esami
apribojimai (pvz.
pasiekiamumas)

12. Veikimo
aplinka
13. Žiniatinklio
paslaugos
programinis kodas
14. Aptarnaujančių
asmenų kontaktiniai
duomenys
15. Ar atitinka WSI standartą?
16. Kitos pastabos

Aprašymas
Apdraustojo kategorija (asmens draudimo kategorijų
sąrašas pateiktas 16 punkte)
dr_nuo
date
Data, nuo kurios galioja apdraustojo kategorija
dr_iki
date
Data, iki kurios galioja apdraustojo kategorija
dr_kodas
integer Juridinių asmenų registre įregistruotas draudėjo
kodas
dr_pavadinimas string
Draudėjo pavadinimas atsakymo į užklausą
formavimo metu
Klaidos tekstas ir aprašymas generuojami SODRA serverio ir priklauso nuo klaidos
pobūdžio.
Duomenų teikimui ir gavimui naudojamas šifruotas ryšys HTTPS protokolu.
SODRA HTTPS serveris leidžia prisijungti tik iš fiksuoto IP adreso ir HTTP
antaštėje („Authorisation:“) pateikus vartotojo vardą ir slaptažodį. Asmens duomenys
gaunami XML (SOAP) formatu. IVPK klientas vykdo HTTP POST paklausimą su
parametrais SODRA serveriui adresu https://taskas.sodra.lt/wwwcdb/usr/ws. IVPK
serveris grąžiną klientui paklausimo rezultatus arba pranešimą apie klaidą XML
formatu. Simbolių kodavimas – „UTF-8“.
Paieška atliekama pagal asmens vardą, pavardę ir vieną iš nurodytų parametrų:
asmens kodas arba gimimo data, arba socialinio draudimo numeris. Jei pagal
pateiktus parametrus asmuo nerastas, grąžinamas klaidos pranešimas „asmuo
nerastas“.
Apache + FastCGI + gSOAP
Saugomas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos.
Pagalbos tarnyba, tel. (8 5) 250 0880, el. pašto adresas helpdesk@sodra.lt.
Siunčiant užklausą/paklausimą elektroninio pašto adresu helpdesk@sodra.lt, nurodyti
temą: „Dėl sutarties XXXX m. xxxxxxx xx d. Nr. ADS-XXX“.
Atitinka
Teikimo būdas: pastovus.
Duomenys teikiami pagal IVPK užklausas.
Paklausimo XML formatas:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns1="http://taskas.sodra.lt/ws">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1: DraudimoLaikotarpiai2>
<asm_kodas>...</asm_kodas>
<vardas>...</vardas>
<pavarde>...</pavarde>
<gim_data>...</gim_data>
<sds>...</sds>
<sdn>...</sdn>
<nuo></nuo>
<iki></iki>
<klausejo_kodas></klausejo_kodas>
<tikslas></tikslas>
</ns1: DraudimoLaikotarpiai2>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Atsakymo XML formatas:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns1="http://taskas.sodra.lt/ws">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1: DraudimoLaikotarpiai2 Response laikas="yyyy-mm-ddThh24:mi:ssZ">
<asmuo>
<asm_kodas>...</asm_kodas>
<vardas>...</vardas>
<pavarde>...</pavarde>
<gim_data>...</gim_data>
<sds>...</sds>
<sdn>...</sdn>
< laikotarpiai>
<laikotarpis>
<asm_tipas>...</asm_tipas>
<dr_nuo>...</dr_nuo>
<dr_iki>...</dr_iki>
<dr_kodas>...</dr_kodas>
<dr_pavadinimas>...</dr_pavadinimas>
</Laikotarpis>
... kiti laikotarpiai
</laikotarpiai>
</asmuo>
... kiti asmenys (jei rasta keletas asmenų)
</ns1: DraudimoLaikotarpiai2Response>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Draudimo kategorijų sąrašas:
„Darbuotojas“ – asmenys, draudžiami pagal Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, išskyrus asmenis,
gaunančius pajamas iš sporto, autoriaus ar atlikėjo veiklos;
„Nedraudiminis laikotarpis“ – nedraudžiamasis laikotarpis, kurio metu apdraustasis
asmuo negauna pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
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draudimo įstatyme nustatyta tvarka turi būti priskaičiuotos ir privalo būti sumokėtos
valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat jis negauna įstatymų nustatytos
ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, Duomenų apie
apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo
valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 39 punkte nustatytais
atvejais;
„Praktiką atliekantis asmuo“ – profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų
studentai ir asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei
reabilitacijai, – jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje metu;
„Vaiko priežiūros arba tėvystės atostogos“;
„IĮ savininkas, MB narys, TŪB, KŪB tikrasis narys nuo 2010-07-01“ – individualios
įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos
tikrasis narys;
„Savarankiškai dirbantis asmuo nuo 2009 metų“ – asmuo, kuris verčiasi individualia
veikla, kaip apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus asmenis, kurie
verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus.
„Užsienietis, turintis vizą“ – asmenys, draudžiami pagal Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, išskyrus
asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, autoriaus ar atlikėjo veiklos, ir nedraudžiami
sveikatos draudimu pagal Sveikatos draudimo įstatymą;
„Asmuo, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį“ - asmenys, draudžiami pagal
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį,
išskyrus asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, autoriaus ar atlikėjo veiklos;
„Užsienietis, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį“ – asmenys, draudžiami pagal
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį,
išskyrus asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, autoriaus ar atlikėjo veiklos, ir
nedraudžiami sveikatos draudimu pagal Sveikatos draudimo įstatymą.
Pranešimo apie klaidą formatas:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns1="http://taskas.sodra.lt/ws">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Server|Client</faultcode>
<faultstring>klaidostekstas</faultstring>
<detail>
<ns1: DraudimoLaikotarpiai2 Error laikas="yyyy-mm-ddThh24:mi:ssZ">
<asm_kodas>pateiktasis_asmens_kodas</asm_kodas>
<vardas>pateiktasis_vardas</vardas>
<pavarde>pateiktoji_pavardė</pavarde>
<gim_data>pateiktoji_gimimo data</gim_data>
<sds>pateiktoji_serija</sds>
<sdn>pateiktasis_numeris</sdn>
<klaida>Klaidos aprašymas</klaida>
</ns1: DraudimoLaikotarpiai2Error>
</detail>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

