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Eil.
Nr.

1.

Veiklos plano
pavadinimas

Didinti valstybinio Įmokų surinkimo
socialinio draudimo lygis – 93 proc.
ir
privalomojo
sveikatos draudimo
įmokų surinkimą:

Didinti
įmokų
surinkimą
iš
draudėjų:
1.1.1. per 5 darbo dienas Pasiektas
įmokų Registro
nuo skolos atsiradimo surinkimo lygis – skyrius
momento draudėjams, 93 proc.
skolingiems
Valstybinio socialinio
draudimo
fondo
biudžetui (toliau –
Fondo
biudžetas)
valstybinio socialinio
draudimo
įmokų
(toliau – įmokos) už
darbuotojus,
per
piniginių
lėšų
apribojimų
informacinę sistemą
(PLAIS)
pateikti
mokėjimo
nurodymus;
1.1.

2018 m.

Įvykdyta iš dalies.
Įmokų surinkimo lygis
sudaro 92,80 proc., tai yra
0,67 proc. daugiau nei
buvo pasiektas 2017 metų
įmokų surinkimo lygis.
Žemesnį, nei nustatyta
reikšmė, prognozuojamą
įmokų surinkimo lygį
nulėmė
tai, kad
iš
priskaitytos nuo metų
pradžios sumos (įskaitant
ir likutį metų pradžioje)
sudarė: 4678,8 tūkst. Eur
nurašyta beviltiška skola,
iš kurios išieškoti buvo
neįmanoma; 1015,1 tūkst.
Eur valstybinio socialinio
draudimo (VSD) įmokos
nuo
apskaičiuotos
valstybės
tarnautojams
grąžintinos
neišmokėto
darbo užmokesčio dalies,
kurios mokėjimo terminas
dar nesuėjęs; 678,1 tūkst.
Eur atidėtos VSD įmokų
įsiskolinimų
sumos,

1.1.2. kiekvieną
mėnesį
kontroliuoti
skolingiems
draudėjams išsiųstų
raginimų, priverstinio
poveikio priemonių
nustatytais terminais
taikymą.

100
proc.
patikrintas
priverstinio
poveikio priemonių
taikymas
draudėjams pagal
Valdymo
informacinės
sistemos (toliau –
VIS) formuojamus
sąrašus.

Registro
skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius
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2018 m.

kurioms
mokėjimo
terminas dar nesuėjęs;
10551,8
tūkst.
Eur
bankrutuojančių įmonių
VSD įmokų suma bei
483
tūkst.
Eur
restruktūrizuojamų įmonių
skola, iš kurių išieškojimą
riboja teisės aktai.
Gerinant įmokų surinkimą
ir
atsižvelgiant
į
Priverstinio
poveikio
priemonių
taikymo
taisyklių
pakeitimus,
praėjus 5 darbo dienoms
nuo skolos atsiradimo
momento, pagal nustatytą
mokėjimo
nurodymų
teikimo grafiką Registro
skyriaus specialistai per
Piniginių lėšų apribojimų
informacinę
sistemą
(PLAIS) 100 proc. pateikė
mokėjimo
nurodymus
visiems
draudėjams,
skolingiems
socialinio
draudimo įmokas virš
3 Eur už apdraustuosius
darbuotojus. Per 2018 m.
per PLAIS mokėjimo
nurodymais
perduota
išieškoti iš 17757 draudėjų
23 mln. 164,20 tūkst. Eur
skola, iš 14392 draudėjų
(arba 81 proc. draudėjų,
kuriems pateikti mokėjimo
nurodymai)
mokėjimo
nurodymais gauta 18 mln.
307 tūkst. Eur įplaukų (79
proc. perduotos išieškoti
sumos).
Pradėjus
išieškojimą 489 draudėjai
patys sumokėjo
331 tūkst. Eur.
Įvykdyta.
Parengti ir draudėjams
išsiųsti 5595 raginimai 3
mln. 824 tūkst. Eur sumai.
Ataskaitiniu
laikotarpiu
pagal raginimus geruoju
sumokėti įsiskolinimą iš
461 draudėjo (arba 8 proc.
draudėjų, kuriems teikti
raginimai) gauta 352,9
tūkst. Eur pajamų (arba
9,22
proc.
raginime
nurodytos sumos).

Siekiant
užtikrinti
savalaikį
priverstinio
poveikio
priemonių
taikymą (toliau - PPP
taikymas) bei jų kontrolę
Registro
skyriaus
specialistai
teikia
duomenis
apie
PPP
taikymo rezultatus LEAN
ASAICHI
mėnesio
susirinkimuose.
Pasiekta, kad mokėjimo
nurodymai yra pateikiami
per 2 kartus trumpesnį
terminą, nei tai nustato
Priverstinio
poveikio
priemonių
taikymo
taisyklės.
100
proc.
patikrintas
priverstinio
poveikio
priemonių
taikymas
draudėjams pagal VIS
formuojamus sąrašus, t.y.
per 20 dienų nuo raginimo
išsiuntimo
dienos
skolininkui – fiziniam
asmeniui,
gaunančiam
pajamas iš darbdavio,
pensijos, stipendijos ar
pašalpos
mokėtojo,
nesumokėjus skolos į
Fondo
biudžetą,
nepateiktas nurodymas dėl
skolos išieškojimo iš jo
gaunamų pajamų ir per 26
dienas
nepriimtas
sprendimas dėl skolos
išieškojimo
priverstine
tvarka iš draudėjo, kuris
neturi sąskaitos kredito
įstaigoje, nesumoka skolos
ir negauna pajamų. DVS
priemonėmis
Įmokų
išieškojimo
skyriaus
specialistams 2018-01-31,
2018-02-28, 2018-03-30,
2018-04-30, 2018-06-13,
2018-07-03, 2018-08-01,
2018-08-24; 2018-09-21,
2018-10-31, 2018-11-30,
2018-12-31 buvo pateiktos
užduotys,
apie
kurių
įvykdymą jie informavo
DVS priemonės.
1.2.

Analizuoti skolingų
draudėjų sąrašus:
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1.2.1. nustačius
naujai
Fondo
biudžetui
skolingus virš 1000
Eur draudėjus, kurie
pagal pateiktą SAM
pranešimą
įmokų
nesumokėjo/įmokų
nebuvo išieškota, per
2
darbo
dienas
informaciją pateikti
Įmokų
išieškojimo
skyriui ir inicijuoti
draudėjų priskyrimą
rizikingiems
draudėjams;
neradus
turto
ir
nesumokėjus skolos,
reikalauti iš draudėjo
pateikti dokumentus
patikrinimui;

1.2.2. atlikti draudėjų, kurių
pateikti
pranešimai
pagal
Valstybinio
socialinio draudimo
įstatymo 13 straipsnio
2 dalį sustabdyti
specialisto
įvertinimui,
dokumentų
patikrinimo
procedūrą;

Papildytas
rizikingų draudėjų
sąrašas.
100 proc. Įmokų
išieškojimo skyriui
pateikta
informacija
apie
naujai
nustatytus
skolininkus (pirmą
kartą
nustatytu
terminu
nesumokėjusius
arba
pakartotinai
teikiant mokėjimo
nurodymus
draudėjams, kurie 6
mėnesius ir daugiau
nebuvo
skolingi
Fondo biudžetui).
100 proc. užklausta
dėl naujai nustatytų
skolininkų turto, o
nesumokėjus
skolos,
išsiųsti
raštai
dėl
dokumentų
pateikimo
patikrinimui.

Registro
skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius

2018 m.

Registro skyriaus
specialistas, pagal
pateiktus
dokumentus
nustatęs,
kad
draudėjas
veiklą
vykdo,
visais
atvejais
teikia
draudėją
kuruojančiam
Įmokų išieškojimo
skyriaus
specialistui vizuoti
sprendimo
dėl
sustabdyto
SD
pranešimo

Registro
skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius

2018 m.
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Įvykdyta.
Registro skyriaus pateikta
informacija
Įmokų
išieškojimo skyriui apie
183 naujus skolininkus
(pirmą kartą nustatytu
terminu nesumokėjusius
arba pakartotinai teikiant
mokėjimo
nurodymus
draudėjams,
kurie
6
mėnesius
ir
daugiau
nebuvo skolingi Fondo
biudžetui), kurių skola
Fondo
biudžetui
informavimo metu sudarė
617,88 tūkst. Eur.
Į rizikingų draudėjų sąrašą
per 2018 m. buvo įrašyti
787 draudėjai.
Iš minėtų 183 atvejų, 138
draudėjų, kurių debeto
mokėjimo
nurodymai
nebuvo
įvykdyti,
užklaustas turtas. Atlikus
užklausas nustatyta, kad
78 draudėjai turi turto, o
60 - neturi. Iš naujai
nustatytų 183 skolingų
draudėjų 166 sumokėjo
551,08 tūkst. Eur skolos.
36 draudėjams išsiųsti
raštai dėl dokumentų
pateikimo
patikrinimui,
surašyti 9 patikrinimo
aktai, iš jų 3 draudėjų
skolos
išieškojimas
perduotas antstoliui, 2
draudėjų turtui pritaikytas
priverstinis įkeitimas, 6
draudėjams
inicijuotas
bankroto bylos iškėlimas.
Įvykdyta.
Per ataskaitinį laikotarpį
buvo analizuoti skolingų
Fondo biudžetui draudėjų
teikiamų ir sustabdytų dėl
galimo draudėjo veiklos
nevykdymo arba rizikingų
draudėjų SD pranešimų
duomenys.
Registro
skyriaus specialistai atliko
duomenų/dokumentų
patikrinimo procedūras ir
kas
mėnesį
pateikė
ataskaitas apie draudėjus,
kurių pateikti pranešimai
buvo sustabdyti specialisto

duomenų įrašymo į
Registrą projektą.
Kas
mėnesį
pateikta ataskaita
apie
draudėjus,
kurių
pateikti
pranešimai
buvo
sustabdyti
specialisto
įvertinimui ir kurių
duomenys įrašyti į
Registrą.
Į
Registrą
neįrašytos skolingų
draudėjų,
nevykdančių
veiklos, nepagrįstai
priskaičiuotos
apdraustųjų
draudžiamosios
pajamos.

įvertinimui
ir
kurių
duomenys
įrašyti
į
Registrą. Per 2018 m.
kiekvieną mėnesį dėl
galimo draudėjo veiklos
nevykdymo ir dėl draudėjų
rizikingumo yra stabdoma
vidutiniškai apie 454
draudėjų teikiami SAM
pranešimai. Draudėjams
pateikus
reikalaujamus
dokumentus nustatyta, kad
vykdo
veiklą
145
draudėjai. Nustačius, kad
draudėjas veiklą vykdo
arba išnykus aplinkybėms,
dėl kurių buvo nustatyta,
kad draudėjas veiklos
nevykdė,
draudėjui
apdraustiesiems
deklaravus
nulines
draudžiamąsias pajamas
arba gavus iš Valstybinės
darbo inspekcijos išvadą
dėl draudėjo apdraustajam
apskaičiuotų draudžiamųjų
pajamų už darbo funkcijų
vykdymą
įrodymo,
kiekvieną
mėnesį
į
Registrą įrašyti socialinio
draudimo
pranešimų
duomenys
vidutiniškai
apie 2350 apdraustųjų
draudžiamąsias pajamas.
Draudėjui
nepateikus
veiklą
įrodančių
dokumentų
arba
iš
pateiktų
dokumentų
nenustačius
draudėjo
veiklos
vykdymo,
kiekvieną
mėnesį
vidutiniškai neįrašoma 46
draudėjų pateiktų SAM
pranešimų duomenys apie
140
apdraustųjų
draudžiamąsias pajamas.
Neįrašius
draudėjų,
kuriems
konstatuotas
veiklos
nevykdymas,
teikiamų pranešimų už
laikotarpį, ne trumpesnį
nei 3 mėnesiai, bei
negavus iš Valstybinės
darbo inspekcijos išvados
dėl draudėjo apdraustajam
asmeniui
apskaičiuotų
draudžiamųjų pajamų už
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darbo funkcijų vykdymą
arba
draudėjams
nepateikus
apdraustųjų
duomenų už laikotarpį, ne
trumpesnį nei 3 mėnesiai,
per 2018 metus priimti
sprendimai
įrašyti
valstybinio
socialinio
draudimo pabaigos datas į
Registrą 494 draudėjų 962
apdraustiesiems
asmenims.
Registro
skyriaus
specialistui,
pagal
pateiktus
dokumentus
nustačius, kad draudėjas
veiklą vykdo, dėl 171
draudėjų
buvo
siųsti
sprendimų dėl sustabdyto
SD pranešimo duomenų
įrašymo
į
Registrą
projektai vizuoti Įmokų
išieškojimo
skyriaus
(kuruojančiam draudėją)
specialistui. Iš jų 7
draudėjų SAM pranešimų,
kuriuose
deklaruotos
priskaičiuojamos
18,9
tūkst.
Eur
įmokos,
duomenys
į
Registrą
neįrašyti. Išanalizavus 146
draudėjų
pateiktus
dokumentus nustatyta, kad
vykdoma veikla ir įrašius
duomenis
bendra
šių
draudėjų skola Fondo
biudžetui yra 1319,01
tūkst. Eur. Susipažinus su
draudėjų pateiktais bei
veiklą
įrodančiais
dokumentais,
Įmokų
išieškojimo
skyriaus
specialistai,
siekdami
nustatyti įmonės finansinę
būklę, 53 draudėjams
išsiuntė
raštus
dėl
finansinių
dokumentų
pateikimo patikrinimui. Po
patikrinimo 51 draudėjui
surašyti
dokumentų
patikrinimo/prievolių
aktai,
25
draudėjams
patikrinimai buvo atlikti
per
paskutinius
3
mėnesius, 3 draudėjai
pateikė prašymus dėl
įmokų
įsiskolinimo
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1.2.3. atlikti per ataskaitinį
ketvirtį
pasiektų
įmokų
surinkimo
lygio,
draudėjų,
skolingų
Fondo
biudžetui virš 3 Eur,
dalies, ir išieškotinos
draudėjų skolos lygio
veiklos
vertinimo
rezultatų analizę;

Sumažėjusi
draudėjų
skola
Fondo biudžetui ir
skolingų draudėjų
dalis.
2 kartus per metus
suorganizuoti
su
specialistais
susirinkimai, kurių
metu aptarti veiklos
vertinimo rodiklių
pokyčiai,
numatytos
priemonės
rodikliams gerinti.

Registro
skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius
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sumokėjimo atidėjimo, 73
draudėjai
sumokėjo
187,06 tūkst. Eur skolą.
Iki sprendimo dėl SAM
duomenų
įrašymo
priėmimo 43 draudėjų
skola
buvo
perduota
išieškoti antstoliui, 35
draudėjai neturi turto, 18
draudėjų turtui pritaikyta
priverstinis įkeitimas/ turto
areštas,
14
draudėjų
iškeltos bankroto bylos, 6
draudėjų
vadovams
surašytas administracinio
nusižengimo protokolai, 1
draudėjo
debitoriui
išsiųstas raginimas dėl
skolos sumokėjimo. Po
Sprendimo
dėl
draudžiamųjų
pajamų
įrašymo 24 draudėjų skola
perduota
išieškoti
antstoliui, 12 draudėjų
turtui pritaikyta priverstinė
hipoteka/turto areštas, 2
draudėjų
debitoriams
išsiųstas raštas dėl skolos
sumokėjimo, 21 draudėjui
inicijuotas bankroto bylos
iškėlimas, 2 draudėjų
vadovams
surašyti
administracinio
nusižengimo protokolai.
Įvykdyta.
Skolingų draudėjų dalis
2018 m. pabaigoje sudaro
12,01 proc. Per ataskaitinį
laikotarpį
skolingų
draudėjų dalis sumažėjo
1,93 proc. Per ataskaitinį
laikotarpį 843 draudėjais
mažėjo skolingų uždarųjų
akcinių
bendrovių
skaičius, 364 – skolingų
individualių įmonių, 301skolingų
asmenų,
įsigijusių
verslo
liudijimus, 111 – skolingų
asmenų,
vykdžiusių
individualią veiklą, kitų
įmonių tipų skolingų
draudėjų skaičius žymiai
nekito.
Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje draudėjų skola
Fondo biudžetui sudarė 18

mln. 319,5 tūkst. Eur, per
metus draudėjų skola
sumažėjo 3 mln. 240,7
tūkst. arba 15,03 proc.
Pasibaigus 2018 m. I-III
ketv.,
išanalizuoti
kiekvieno
Registro
skyriaus
specialisto
pasiekti įmokų surinkimo
lygio, draudėjų, skolingų
Fondo biudžetui virš 3
Eur,
dalies
veiklos
rezultatai.
2 kartus per metus (kovo ir
gruodžio
mėn.)
suorganizuoti su Registro
skyriaus
specialistais
susirinkimai, kurių metu
aptarti veiklos vertinimo
rodiklių
pokyčiai,
numatytos
priemonės
rodikliams gerinti.
Įmokų
taikomosios
sistemos
2019-01-15
duomenimis,
vadovaujantis 2018 metų
IV
ketvirčio
Viršnormatyvinio
įsiskolinimo nuo 3,01 Eur
ataskaita pagal įmonės
tipus, skolingų draudėjų
virš 3,01 Eur, skola
Fondo biudžetui sudarė
18326,03 tūkst. Eur ir
lyginant su 2017 m. IV
ketvirčiu, kuomet skola
buvo 21554,68 tūkst. Eur,
sumažėjo 15 proc.
Draudėjų, skolingų Fondo
biudžetui virš 3,01 Eur,
dalis 2018-01-01 sudarė
13,94 proc., o 2019-01-01
Įmokų
taikomosios
sistemos
2019-01-15
duomenimis sudarė 12,05
proc. ir sumažėjo 1,89
proc.
Siekiant aukščiau minėtų
rezultatų,
Įmokų
išieškojimo skyriuje vyko
susirinkimai 2018-02-27
protokolo Nr. 18.V-2083,
2018-04-23 Nr.18.V-4312,
2018-05-11 Nr.18.V-4976,
2018-06-12 Nr.18.V-6043,
2018-09-24 Nr.18.V-9262,
2018-11-19
Nr.18.V-
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1.2.4. analizuoti draudėjų,
skolingų
Fondo
biudžetui nuo 30 Eur,
sąrašą
pagal
uždarosios
akcinės
bendrovės tipą, kad
būtų
efektyviai
pritaikytos
priverstinio poveikio
priemonės
ir
užtikrintas savalaikis
skolų nurašymas.

Pateikta ataskaita Įmokų
apie
atliktą išieškojimo
uždarosios akcinės skyrius
bendrovės
tipo
draudėjų analizę.
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2018 m.

11356, kurių metu buvo
pristatyti
Įmokų
išieškojimo skyriaus ir
vyriausiųjų specialistų per
2018 metų I-III ketvirčius
pasiekti rezultatai, aptartos
įmokų skaičiavimo ir
deklaravimo naujovės nuo
2019 metų bei įmokų
administravimo aktualijos
ir numatomi atlikti darbai,
siekiant geresnių veiklos
vertinimo rodiklių.
Įvykdyta
Atlikta uždarųjų akcinių
bendrovių, skolingų Fondo
biudžetui nuo 30 Eur
analizė,
kurios
apibendrinti
rezultatai
pateikti
direktoriaus
pavaduotojui 2018-06-28
tarnybiniu
pranešimu
Nr.18.V-6759. Analizės
metu
patikrinti
2158
draudėjai, iš kurių 1349
draudėjai
neturintys
apdraustųjų.
Patikrinimo metu nustatyta
180 draudėjų, kuriems
beviltiškos skolos turi būti
nurašytos per 2018 metus,
iš kurių 60 draudėjų skolos
jau nurašytos per 2018
metų
I
ketvirtį.
Išanalizavus skolingiems
draudėjams jau pritaikytas
priverstinio
poveikio
priemones, Įmokų
išieškojimo
skyriaus
specialistams elektroniniu
paštu
pateiktos
rekomendacijos
dėl
papildomų
priverstinio
poveikio
priemonių
taikymo.
Per
2018
metus
vadovaujantis
draudėjų
skolų
Valstybinio
socialinio draudimo fondui
pripažinimo beviltiškomis
ir jų nurašymo taisyklių
4.1 punktu buvo nurašytos
170 draudėjų 126,01 tūkst.
Eur
skolos,
o
vadovaujantis
minėtų
taisyklių
4.4
punktu,
nurašytos 440 draudėjų

922,24 tūkst. Eur skolos
Fondo biudžetui.
2.

2.1.

Gerinti apdraustųjų Apdraustųjų, apie
asmenų
duomenų kuriuos draudėjai
tvarkymo kokybę:
nepateikė
duomenų, dalis –
0,3 proc.
Kiekvieną
mėnesį Išanalizuoti
Registro
analizuoti draudėjų, specialistų atlikti skyrius
pirmą
kartą veiksmai gerinant
nepateikusių
SAM apdraustųjų asmenų
pranešimų, duomenis duomenų tvarkymo
ir specialistų atliktus kokybę, numatytos
veiksmus duomenų priemonės rodikliui
sutvarkymui.
gerinti.
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2018 m.

Įvykdyta.
Pasibaigus
SAM
pranešimų pateikimo ir
duomenų
įvedimo
į
duomenų bazę laikui,
siekiant
pagerinti
apdraustųjų
duomenų
tvarkymo
kokybę,
Registro
skyriaus
specialistai
kiekvieną
mėnesį
analizavo
draudėjų, nepateikusių SD
pranešimų,
sąrašus.
Nustatytu SAM pranešimų
pateikimo terminu pirmą
kartą
nepateikusių
pranešimų
2018 m. I
pusmetį kiekvieną mėnesį
buvo vidutiniškai 146
draudėjai, kurie nepateikė
duomenų vidutiniškai apie
488 apdraustuosius, o
2018 m. II pusmetį
vidutiniškai 76 draudėjai
kas mėnesį nepateikdavo
duomenų
apie
240
apdraustuosius. Visi SAM
nepateikę draudėjai per
EDAS, o pirmą kartą
nepateikę
ir
kitomis
turimomis
ryšio
priemonėmis, informuoti
apie prievolę duomenis
teikti laiku bei numatytą
administracinę
atsakomybę.
Siekiant
greičiau
pastebėti
ir
efektyviai spręsti iškilusias
problemas nuo 2018 m.
rugpjūčio mėnesio buvo
nustatyti ir stebimi siektini
rodikliai:
Draudėjų,
nepateikusių
SAM
pranešimų už praėjusį
ataskaitinį mėnesį, dalis ne
daugiau kaip 1 proc. ir
apdraustųjų asmenų, apie
kuriuos
nepateikti
duomenys už praėjusį

2.2.

Užtikrinti
apdraustųjų,
apie
kuriuos
nepateikti
SAM pranešimai už 3
mėnesius ir kuriems
įvykdytos patvirtintos
kitos teisės aktais
nustatytos
sąlygos,
valstybinio socialinio
draudimo
pabaigos
datos
įrašymą
į
Registrą
skyriaus
iniciatyva.

Per 10 darbo dienų Registro
įrašyta į Registrą skyrius
valstybinio
socialinio draudimo
pabaigos
data
Registro skyriaus
iniciatyva
apdraustiesiems,
apie
kuriuos
nepateikti
SAM
pranešimai už 3
mėnesius
ir
įvykdytos
patvirtintos
kitos
teisės
aktais
nustatytos sąlygos;
Pasibaigus
ketvirčiui iki kito
ketvirčio
pirmo
mėnesio 15 d.
susisteminti
duomenys
apie
apdraustuosius,
kuriems
per
ataskaitinį ketvirtį
įrašyta valstybinio
socialinio draudimo
pabaigos data.
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ataskaitinį mėnesį, dalis ne
daugiau kaip 0,2 proc.
Numatyta priemonė davė
laukiamų
rezultatų:
draudėjų,
nepateikusių
duomenų dalis per 4
mėnesius sumažėjo nuo
1,04
proc.
rugpjūčio
mėnesį iki 0,38 proc.
gruodžio
mėnesį
ir
analogiškai apdraustųjų,
už kuriuos nepateikti
duomenys, dalis sumažėjo
nuo 0,21 proc. iki 0,06
proc.
Įvykdyta.
Kiekvieną
mėnesį
analizuojami
draudėjų,
kurie 3 mėn. ir ilgiau
nepateikė SAM pranešimų
apie apdraustuosius sąrašai
ir pasibaigus ketvirčiui
susisteminti
duomenys
apie
apdraustuosius,
kuriems per ataskaitinį
ketvirtį įrašyta valstybinio
socialinio
draudimo
pabaigos data. 2018 m.
buvo 334 draudėjai, kurie
už 665 apdraustuosius
SAM pranešimo nepateikė
už 3 mėn. ar ilgesnį
laikotarpį.
Apdraustiesiems, kuriems
Registre nėra duomenų
apie apdraustojo asmens
socialinio
draudimo
laikotarpius
už
ne
trumpesnį
kaip
trijų
kalendorinių
mėnesių
laikotarpį,
išsiųsti
informaciniai pranešimai
dėl draudėjo neteikiamų
duomenų
apie
jų
draudžiamąsias pajamas,
kartu informuojant apie
galimybę
kreiptis
į
Valstybinę
darbo
inspekciją
dėl
darbo
santykių pasibaigimo, kai
darbdavio buvimo vietos
nustatyti
neįmanoma.
Apdraustiesiems, kuriems
suteiktos vaiko priežiūros
atostogos,
suteiktas
nedraudiminis laikotarpis
draudimo pabaiga bus

2.3.

Atlikti
pasiektų 2 kartus per metus Registro
apdraustųjų asmenų suorganizuoti
su skyrius
duomenų tvarkymo Registro skyriaus
kokybės
rezultatų specialistais
analizę.
susirinkimai, kurių
metu aptarti veiklos
vertinimo rodiklių
pokyčiai,
numatytos
priemonės
rodikliams gerinti.
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įrašyta
pasibaigus
nurodytoms aplinkybėms.
Vadovaujantis Duomenų
apie apdraustuosius ir
draudėjus pateikimo ir
tikslinimo
taisyklių
nuostatomis, per 2018
metus priimti sprendimai
įrašyti
valstybinio
socialinio
draudimo
pabaigos datas į Registrą
494
draudėjų
962
apdraustiesiems
asmenims.
Įvykdyta.
Išanalizavus „Apdraustųjų,
kurių
duomenys
per
laikotarpį nuo 1994 metų
iki vertinamojo laikotarpio
neįrašyti į duomenų bazę
(įvertinant ir atleistuosius
asmenis iki jų atleidimo
datos)“ sąrašus nustatyta,
kad 2018 metų sausio 1
dienai buvo 306 draudėjai,
nepateikę duomenų apie
739 apdraustųjų draudimo
laikotarpius
ir
draudžiamąsias pajamas
(bendras apdraustųjų, už
kuriuos turi būti teikiami
duomenys
skaičius –
261580),
apdraustųjų
duomenų
tvarkymo
kokybės
vertinimo
rodiklio reikšmė – 0,28
proc. 2018 metų liepos 1
dienai buvo 542 draudėjai,
nepateikę duomenų apie
1469
apdraustųjų
draudimo laikotarpius ir
draudžiamąsias pajamas
(bendras apdraustųjų, už
kuriuos turi būti teikiami
duomenys
skaičius –
252916),
apdraustųjų
duomenų
tvarkymo
kokybės
vertinimo
rodiklio reikšmė – 0,58
proc. Išanalizavę sąrašus
apdraustųjų,
kuriems
Registre
neįrašytos
draudžiamųjų pajamų ir
įmokų sumos už draudimo
laikotarpius nustatyta, kad
per 2018 m. lieposgruodžio
draudėjams

pateikus duomenis apie
apdraustųjų
draudžiamąsias pajamas ar
pateikus
dokumentus,
įrodančius
veiklos
vykdymą, 898 apdraustųjų
duomenys
apie
draudžiamąsias pajamas
įrašyti
į
Registrą.
Apdraustųjų
duomenų
tvarkymo
kokybės
vertinimo rodiklio reikšmė
2018-12-31 – 0,35 proc.
Rodiklio
blogėjimui
lyginant su 2018-01-01
rodikliu įtakos turėjo
skolingų draudėjų pateiktų
pranešimų
duomenų
neįrašymas į Registro
duomenų
bazę
dėl
draudėjo
veiklos
nevykdymo
(pagal
Valstybinio
socialinio
draudimo
įstatymo 13
straipsnį 2 dalį) bei
ataskaitos
formavimas
pasirinkus
kitokius
vertinimo
kriterijus.
Registro
skyriaus
vyriausiųjų
specialistų
susirinkimuose
aptarti
vertinimo
rodiklių
pokyčiai bei priemonės
rodikliams gerinti.
3.
3.1.

Mažinti
išmokų
permokas:
Mažinti pensijų ir Pateiktų
kitų išmokų (pensijų reikalavimų
srities) permokas:
grąžinti pensijų ir
kitų
išmokų
(pensijų
srities)
permokas lygis –
95 proc.

Įvykdyta.
Pateiktų
reikalavimų
grąžinti pensijų ir kitų
išmokų permokas lygis
100 proc. 2018 m.
nustatytos
177
pensijų/kompensacijų
permokos. Buvo pateikti
58 reikalavimai grąžinti
permokas (iš jų 49
permokos padengtos, 5
permokos
dengiamos
dalimis,
1
permoka
perduota Teisės skyriui, 2
permokos
perduotos
Fondo
valdybai
nurašymui, 1 permokai
išsiųstas
reikalavimas
padengti iki 2019-01-11)
ir
119
permokų
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3.1.1. dėl pensijų permokų,
susidariusių
dėl
išmokos
gavėjo
kaltės, sprendimus dėl
permokos išieškojimo
priimti ne vėliau kaip
per 40 kalendorinių
dienų po permokos
nustatymo
(dėl
permokų, susidariusių
po
pensijos/kompensacij
os gavėjo mirties,
susigrąžinimo
iš
banko
pateikti
tarnybinį pranešimą
direktoriui per 5
darbo dienas nuo
duomenų apie mirties
faktą gavimo; dėl
permokų, susidariusių
dėl išmokos gavėjo
kaltės,
raginimą
asmeniui
grąžinti
permoką išsiųsti per 3
darbo
dienas
po
permokos
nustatymo);

100 proc. priimti Pensijų
sprendimai
dėl skyrius
permokų
išieškojimo,
100
proc.
pateikti
tarnybiniai
pranešimai,
100
proc.
išsiųsti
raginimai
dėl
permokos
grąžinimo
nustatytais
terminais.

2018 m.

išvengti
3.1.2. siekiant
naujų našlių pensijų
permokų susidarymo
rizikos, skiriant našlių
pensiją pirmą kartą,
Gyventojų
registre
tikrinti duomenis apie
asmenų
santuokas;

Teisingai
ir Pensijų
pagrįstai paskirtos skyrius
ir mokamos našlių
pensijos.

2018 m.
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(susidariusių
dėl
neteisingai apskaičiuoto
dovanojamo
stažo)
perduotos Fondo valdybai
nurašymui.
Įvykdyta.
Per 2018 metus Pensijų
skyriuje nustatyti:
- 26 atvejai, kai permokos
susidarė
dėl išmokos
gavėjo kaltės:
- 12 atvejų permokos buvo
padengtos
geranoriškai,
todėl raginimas nebuvo
siųstas, sprendimas dėl
permokos
išieškojimo
nebuvo priimtas;
- 10 atvejų per 3 darbo
dienas
po
permokos
nustatymo asmenims buvo
išsiųsti raginimai grąžinti
permokas geranoriškai;
- 4 atvejais sprendimai dėl
permokos išieškojimo iš
asmeniui
mokamos
pensijos priimti per 40
kalendorinių dienų po
permokos nustatymo.
Dėl
pavėluotai
gautų
duomenų apie pensijos
gavėjo mirtį permokos
susidarė 15 atvejų, dėl
kurių
susigrąžinimo
pateikti
tarnybiniai
pranešimai direktoriui per
5 darbo dienas nuo
duomenų apie mirties
faktą gavimo.
Taip pat nustatytos 5
netekto
darbingumo
pensijos
permokos
pensijos gavėjo prašymu,
4
atvejais
permokos
padengtos,
1
atveju
permoka
perduota
išieškojimui Pašalpų ir
nedarbingumo kontrolės
skyriui.
Įvykdyta.
Siekiant užtikrinti našlių
pensijų
skyrimo
ir
mokėjimo teisingumą ir
pagrįstumą, nustačius, kad
Gyventojų registre nėra
duomenų
apie
našlių
pensijos gavėjo santuoką

Išmokų taikomojoje
sistemoje
(toliauISTS) formuoti ir
tikrinti našlių pensijų
gavėjų,
kurie
Gyventojų registro ar
„Sodros“ duomenimis
sudarė
naują
santuoką,
sąrašus,
tikrinant
duomenis
Gyventojų
registre
apie našlių pensijų
gavėjų
sudarytas
naujas santuokas ir
naujai
įvestus
duomenis
apie
ištuokas;
3.1.3. siekiant
išvengti
pensijų ir kitų išmokų
permokų,
vykdyti
valstybinio socialinio
draudimo
fondo
administravimo
įstaigų VIS išmokų
rizikos
valdymo
modulyje
atrinktų
pensijų veiklos srities
rizikingų
atvejų
atranką
tikrinimui,
paskirstymą
vykdytojams
ir
patikrinimą;

100 proc. patikrinti
visi
aukšto
rizikingumo
rizikingi atvejai.

Pensijų
skyriaus
vyriausieji
specialistai
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su mirusiu asmeniu ar yra
duomenų
nesutapimai,
rašomi
paklausimai
Gyventojų
registro
tarnybai dėl duomenų apie
santuokas įvedimo ar
patikslinimo.
Per 2018 metus nustatytos
7 našlių pensijų permokos,
kai į Gyventojų registrą
2018 metais buvo įvesti
duomenys apie našlių
pensijų gavėjų ištuokas
arba sudarytas naujas
santuokas, visais atvejais
duomenys įvesti jau po
pensijos skyrimo.
Įvykdyta.
Siekiant išvengti pensijų ir
kitų išmokų permokų,
2018
metais
buvo
vykdoma
valstybinio
socialinio draudimo fondo
administravimo
įstaigų
išmokų rizikos valdymo
modulio pensijų veiklos
srities rizikos veiksnių
atrinktų rizikingų atvejų
atranka,
tikrinimas,
paskirstymas vykdytojams
ir patikrinimo kontrolė.
Visi laikotarpiu nuo 201801-01
–
2018-12-31
(rizikos
veiksnio
„Socialinio
draudimo
pensijų
permokos
asmenims, kuriems už tą
patį stažą gali būti
paskirtos ir mokamos
pensijos Lietuvoje ir kitoje
valstybėje“ nuo 2018-1022) IRVM atrinkti aukšto
rizikingumo atvejai buvo
nukreipti tikrinimui, iš jų:
rizikos
veiksnio
„Suklastoti
duomenys/dokumentai
apie stažą arba gautas
pajamas iki 1994-01-01“
buvo atrinktas 1 aukšto
rizikingumo atvejis, kuris
buvo patikrintas;
-rizikos
veiksnio
„Socialinio
draudimo
pensijų
permokos
asmenims, kuriems už tą
patį stažą gali būti

užtikrinti 2 kartus metuose
3.1.4. siekiant
vienodą teisės aktų organizuoti vidiniai
taikymo praktiką bei mokymai.
išvengti valstybinio
socialinio
pensijų
draudimo stažo ir/ar
pajamų
duomenų
vertinimo ir įrašymo į
ISTS ir pensijų/kitų
išmokų skyrimo ir
mokėjimo
klaidų,
išanalizuoti
Fondo
valdybos
tikrintose
bylose
pateiktas
pastabas
ir
rekomendacijas
ir
organizuoti vidinius
mokymus;
Dėl
specialistų
3.1.5.
klaidų
išmokų
permokų skaičius ne daugiau nei 2
proc. nuo visų 2018
m.
nustatytų
analizuoti
išmokų permokų. Parengta
(pašalpų
srityje) ataskaita.
permokų atsiradimo
priežastis, įvertinti šių
permokų išieškojimo
rezultatus. Analizės
rezultatus aptarti su
Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės
skyriaus
specialistais
ir
numatyti priemones
trūkumams šalinti;

Pensijų
skyriaus
vedėjo
pavaduotojai

2018 m.

Pašalpų
ir 2018-01-15nedarbingumo 2018-01-31
kontrolės
skyrius
2018-04-152018-04-30
2018-07-152018-07-31
2018-10-152018-10-31
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paskirtos ir mokamos
pensijos Lietuvoje ir kitoje
valstybėje“ buvo atrinkta 7
aukšto rizikingumo atvejai
- 4 atvejai buvo patikrinti,
3 atvejai dar tikrinami.
rizikos
veiksnio
„Permokos
mirusiems
asmenims“ buvo atrinkta
82 aukšto rizikingumo
atvejai –79 atvejai buvo
patikrinti, 3 atvejai dar
tikrinami.
Dalinai įvykdyta.
2018-10-30
Pensijų
skyriuje buvo organizuoti
vidiniai mokymai tema
„Grįžusių
iš
Fondo
valdybos bylų pastabų ir
rekomendacijų aptarimas“.
2018
metais
vidiniai
mokymai
šia
tema
organizuoti tik vieną kartą,
kadangi Fondo valdybos
pastabos
ir
rekomendacijos
buvo
pateiktos tik 5 bylose,
kitos bylos grąžintos be
pastabų, todėl organizuoti
mokymus 2 kartus nebuvo
poreikio.
Įvykdyta.
2018 metais nustatyta 660
išmokų permokų atvejų
(2017 m. -689, 2016 m.–
446 atvejai), permokų
suma
67008,68
Eur.
(2017 m. permokų suma
46583,25 Eur, 2016 m.43581,51
Eur).
Pagrindinės
permokų
susidarymo
priežastys
šios:
- 281 atvejai, kai draudėjai
keitė Registro duomenis;
- 156 atvejais apdraustieji
turėjo
draudžiamųjų
pajamų,
nuo
kurių
skaičiuojamos valstybinio
socialinio
draudimo
įmokos;
- 98 atvejais permokos
susidarė
dėl
elgesio
taisyklių
pažeidimo
nedarbingumo metu.
Parengta ataskaita.

dėl
3.1.6. reikalavimus
pensijų ir kitų išmokų
permokų
susigrąžinimo
pareikšti per 10 darbo
dienų nuo reikiamų
duomenų
ar
dokumentų gavimo,
reikalingų
tokiam
reikalavimui
pareikšti.
3.2. Užtikrinti regresinių
reikalavimų
pateikimą:
 Dėl
išmokų,
išmokėtų
dėl
nelaimingų
atsitikimų
darbe, įvykusių
dėl
trečiųjų
asmenų kaltės;
 Dėl
ligos
išmokų,
išmokėtų
dėl
traumų buityje,
įvykusių
dėl
trečiųjų asmenų
kaltės;
 Užtikrinti
reikalavimų dėl
išmokų
(pašalpų srities)
permokų
susigražinimo
pateikimą
3.2.1. nustačius, kad asmuo
tapo
laikinai
nedarbingas ar neteko
darbingumo arba mirė
dėl
nelaimingo
atsitikimo dėl trečiųjų
asmenų
veiksmų
(kaltės),
užtikrinti
visų
dokumentų
perdavimą Teisės ir

Galimų
pareikšti Teisės
reikalavimų
personalo
pateikimo lygis ne skyrius
mažiau kaip 95
proc.

Regresinių
reikalavimų
dėl
išmokėtų
draudimo išmokų
dėl
nelaimingų
atsitikimų darbe,
susigrąžinimo
pateikimo lygis –
95 proc.;
Regresinių
reikalavimų
dėl
ligos
išmokų,
išmokėtų
dėl
traumų
buityje,
įvykusių
dėl
trečiųjų asmenų
kaltės,
susigrąžinimo
pateikimo lygis –
95 proc.;
Reikalavimų dėl
išmokų (pašalpų
srities) permokų
susigrąžinimo
pateikimo lygis –
95 proc.
Išmokų dokumentai
apie
išmokėtas
sumas Teisės ir
personalo skyriui,
šių
sumų
išieškojimui
regreso
tvarka,
perduoti ne vėliau
kaip per 5 darbo
dienas nuo išmokos

ir

2018 m.

Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius

2018 m.
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Priemonė
įvykdyta,
viršijus
sutartą
(dėl
specialistų
kaltės
ne
daugiau nei 2 proc. nuo
visų 2018 m. nustatytų
permokų)
vertinimo
rodiklį, nes permokų dėl
specialistų
kaltės
nenustatyta.
Įvykdyta.
Galimi
pareikšti
reikalavimai dėl Teisės ir
personalo skyriui perduotų
socialinio
draudimo
išmokų
permokų
susigrąžinimo
pareikšti
100 proc. Iš viso pareikšta
68067,90 Eur sumai.

Įvykdyta.
Parengta ataskaita apie
2018 metus Teisės ir
personalo
skyriui
išieškojimui regreso tvarka
nustatytais
terminais
perduotus 323 atvejus,
324575,50 Eur išmokėtas
sumas
dėl
traumų,
įvykusių
galimai
dėl

skyriui (kai išmokama visa
sumų suma) išmokėjimo
regreso dienos ar Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės skyriaus
vyriausiojo
specialisto,
vykdančio
nedarbingumo
kontrolę, išvados
pateikimo.
Parengta ataskaita
apie
perduotas
išmokėtas
draudimo išmokas
dėl
nelaimingų
atsitikimų darbe bei
ligos
išmokas,
išmokėtas
dėl
traumų
buityje,
įvykusių
dėl
trečiųjų
asmenų
kaltės.
dėl Galimų
pareikšti Teisės
3.2.2. reikalavimus
išmokėtų socialinio regresinių
personalo
draudimo
išmokų reikalavimų
dėl skyrius
susigrąžinimo regreso išmokėtų draudimo
tvarka pareikšti per išmokų
10 darbo dienų nuo susigrąžinimo
reikiamų duomenų ar pateikimo lygis ne
dokumentų gavimo, mažesnis kaip 95
reikalingų
tokiam proc.
reikalavimui
pareikšti;
dėl
3.2.3. reikalavimus
periodiškai mokamų
išmokų susigrąžinimo
regreso
tvarka
pareikšti kartą per
metus.

trečiųjų asmenų kaltės:
- 99 atvejai, 161142,99
Eur
dėl
nelaimingų
atsitikimų darbe;
- 224 atvejai, 163.432,51
Eur dėl traumų buityje.
100 proc. dokumentų
perduota
nustatytais
terminais,
priemonė
įvykdyta viršijus sutartą
95 proc. vertinimo rodiklį.

personalo
išmokėtų
išieškojimui
tvarka.

dėl
3.2.4. reikalavimus
išmokų
(pašalpų
srityje)
permokų
susigrąžinimo
pareikšti per 10 darbo
dienų nuo reikiamų
duomenų
ar
dokumentų gavimo,
reikalingų
tokiam
reikalavimui
pareikšti.
Gerinti dokumentų
4.
valdymą:

Galimų
pareikšti Teisės
reikalavimų
personalo
pateikimo lygis ne skyrius
mažiau kaip 95
proc.
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ir

2018 m.

ir

2018 m

Įvykdyta.
Regresiniai reikalavimai
dėl išmokėtų draudimo
išmokų dėl nelaimingų
atsitikimų darbe ir dėl
ligos išmokų, išmokėtų dėl
traumų buityje, įvykusių
dėl trečiųjų asmenų kaltės,
pareikšti 100 proc. Dėl
išmokėtų
draudimo
išmokų dėl nelaimingų
atsitikimų darbe ir dėl
ligos
išmokų
susigrąžinimo
pareikšta
reikalavimų 218697 Eur
sumai, o dėl išmokų,
išmokėtų
dėl
traumų
buityje,
įvykusių
dėl
trečiųjų asmenų kaltės,153697 Eur sumai.
Įvykdyta.
Reikalavimai dėl išmokų
(pašalpų srities) permokų,
perduotų
Teisės
ir
personalo
skyriui
(perduota iš viso 449,76
Eur sumai) pareikšti 100
proc.

visų Sunaikintų
popierinių bylų,
bylų kurių saugojimo
terminai
pasibaigė, dalis –
100 proc.
Atlikti
popierinių
Atlikta popierinių
4.1.1.
užbaigtų archyvinių užbaigtų archyvinių
bylų
kiekių bylų
patikrinimus Fondo inventorizacija.
valdybos
Kauno
skyriuje,
užpildant
vieningas bylų kiekių
patikrinimo
suvestines.
naikinimo Sunaikinta
100
4.1.2. Vykdyti
procedūras.
proc.
naikintinų
bylų.
4.1.

Užtikrinti
naikintinų
popierinių
sunaikinimą:

Dokumentų
tvarkymo
skyrius

2018-12-31

Įvykdyta.
2018
metais
atlikta
popierinių
užbaigtų
archyvinių
bylų
inventorizacija.

Dokumentų
tvarkymo
skyrius

2018 m.

popierinių Pertvarkytos 2017 Dokumentų
4.1.3. Mažinti
bylų užimamą vietą metų bylos.
tvarkymo
pagal draudėjų kodus
skyrius
surišant
Registro
skyriaus
ilgai
saugomus
dokumentus į vieną
bylą.

2018 m.

Įvykdyta.
2018
metais,
pagal
dokumentų
nurašymo
aktus, suderinus su Kauno
regioniniu
valstybės
archyvu,
atrinkta
ir
sunaikinta 217490 bylų,
tai sudaro 100 proc.
įstaigoje saugomų bylų,
kurių saugojimo terminas
pasibaigė.
Įvykdyta.
2018 metais Registro
skyriaus, 2017 metų ilgai
saugomi
draudėjų
dokumentai, surišti pagal
draudėjų kodus.

5.

Kitos prioritetinės
priemonės

Vykdyti
kokybišką
operatyviąją laikinojo
5.1.
nedarbingumo
kontrolę:
5.1.1. apibendrinti praėjusio
mėnesio medicininių
dokumentų
patikrinimo pažymose
nustatytus
Elektroninių
nedarbingumo
pažymėjimų (toliau ENP)
bei
Elektroninių nėštumo
ir gimdymo atostogų
pažymėjimų išdavimo
taisyklių (toliau Taisyklės)
pažeidimus
ir

ENP užbaigti GKK
posėdžio metu ar
iki jo. Parengta
ataskaita
bei
pasiekta
operatyviosios
laikinojo
nedarbingumo
kontrolės kokybė
ne mažiau nei 80
proc.

Pašalpų
ir 2018-01-15- Įvykdyta.
nedarbingumo 2018-01-31 2018 metais pasiekta 86
kontrolės
proc. OK kokybė (2017 m.
skyrius
2018-04-15- pasiekta 88,49 proc., 2016
2018-04-30 m. - 78,12 proc., 2015 m. 74,12 proc., 2014 m. 2018-07-15- 64,04 proc., 2013 m. 2018-07-31 49,37 proc.).
2018 metais į GKK
2018-10-15- iškviesta 4671 asmuo, iš jų
2018-10-31 nedarbingumo
pažymėjimai užbaigti iki
GKK- 3795, GKK metu 218,
4
asmenims
nedarbingumo
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suformavus
ENP,
kuriuos
išdavė
gydytojai, Taisykles
pažeidę daugiau kartų
nei
vidutiniškai,
sudaryti
sąrašą,
atrinkti šių gydytojų
laikinai nedarbingais
pripažintus asmenis,
kuriuos
tikslinga
kviesti į gydytojų
konsultacinę komisiją
(toliau – GKK);
5.1.2. pagal ISTS rizikingų
atvejų
sąrašą
ir
išanalizavus turimą
informaciją
kokybiškai
atrinkti
laikinai nedarbingais
pripažintus asmenis,
kuriuos
tikslinga
kviesti į GKK;
ketvirtį
5.1.3. kiekvieną
analizuoti kiekvieno
specialisto
operatyviosios
kontrolės kokybę ir
pasiektus rezultatus;
sumažinti
5.1.4. siekiant
ENP bei Taisyklių
pažeidimų skaičių bei
išvengti žalos Fondo
biudžetui,
šviesti
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigų
(toliau
ASPĮ)
gydytojus.

5.2.

pažymėjimai užbaigti, nes
neatvyko į GKK.
Priemonė
įvykdyta,
viršijus sutartą 80 proc.
vertinimo rodiklį, nes
pasiekta 86 proc. OK
kokybė.

Organizuoti
seminarai,
pristatymai
Taisykles
pažeidusiose ASPĮ
ne rečiau kaip kartą
per
metus.
Organizuotų
seminarų,
pristatymų skaičius
ir
parengta
ataskaita.

Pašalpų
ir 2018-01-15- Įvykdyta.
nedarbingumo 2018-01-31 Per
2018
metus
kontrolės
organizuoti 56 seminarai
skyrius
2018-04-15- visose
ASPĮ,
kurių
2018-04-30 gydytojai, išduodami ENP,
pažeidė Taisykles.
2018-07-152018-07-31
2018-10-152018-10-31

Patikrinti
Registre Parengtos išvados Registro
įrašytų
mažųjų apie
analizės skyrius
bendrijų
(MB), rezultatus.
įregistruotų
draudėjais iki 201510-01, narių narystės
bendrijoje pradžios
datų atitikimą MB
įregistravimo
Juridinių
asmenų
registre
datai,
analizuoti duomenų
neatitikimo priežastis,
numatyti priemones
trūkumams šalinti.
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2018 m.

Įvykdyta.
Per 2018 m. buvo
patikrintas 1462 Registre
įrašytų MB, įregistruotų
draudėjais iki 2015-10-01,
narių narystės bendrijoje
datų atitikimas MB narių
įregistravimo
Juridinių
asmenų registre, Juridinių
asmenų dalyvių registre
datai, išanalizuotos 526
draudėjų
duomenų
neatitikimo
priežastys,
numatytos
priemonės
trūkumams šalinti.

5.3.

Išnagrinėti
baigtų
tyčinių
bankrotų
bylas
ir
pateikti
tarnybinius
pranešimus
dėl
tikslingumo kreiptis į
teismą dėl galimos
žalos iš vadovų ar
akcininkų priteisimo.

100
proc. Įmokų
išnagrinėtos
visų išieškojimo
baigtų
tyčinių skyrius
bankrotų bylos ir
pateikti tarnybiniai
pranešimai.
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2018 m.

Įvykdyta
100 proc. išnagrinėtos visų
baigtų tyčinių bankrotų
bylos
ir
direktoriaus
pavaduotojui pateiktas 21
tarnybinis pranešimas dėl
tikslingumo kreiptis į
teismą dėl galimos žalos iš
vadovo
ir
akcininko
priteisimo.
Įvertinus
pateiktą informaciją ir
atsižvelgiant į tai, kad
prisiteisus žalą iš juridinio
asmens buvusio vadovo ar
akcininko,
išieškojimas
būtų
apsunkintas
ar
praktiškai
negalimas/beviltiškas,
buvo nuspręsta dėl 19
baigtų tyčinių bankroto
bylų ieškinių civiline
tvarka neteikti.
2018-01-25
Kauno
apylinkės teismo Kauno
rūmams pateiktas ieškinys
Nr. (8.2E)S-5953, kuriuo
prašoma priteisti iš UAB
„Kavitas“ buvusio vadovo
Vytauto Kubiliaus Fondo
valdybos Kauno skyriaus
naudai 27975,90 Eur
Fondo biudžetui padarytai
žalai atlyginti. Kauno
apylinkės teismo Kauno
rūmai
2018-10-29
sprendimu
civilinėje
byloje
Nr.
e2-6243775/2018 priteisė Fondo
valdybos Kauno skyriui
27975,90 Eur žalą iš UAB
„Kavitas“ vadovo Vytauto
Kubiliaus.
Atsakovas
Vytautas Kubilius 201812-05 dėl minėto teismo
sprendimo
pateikė
apeliacinį
skundą.
Apeliacinis
skundas
Lietuvos
apeliaciniame
teisme bus nagrinėjamas
2019-02-12
paskirtame
teismo posėdyje rašytinio
proceso tvarka.
Siekiant pateikti civilinį
ieškinį dėl iš UAB „Breta“
vadovų ir akcininkų žalos
priteisimo, buvo nutarta
kreiptis į Alytaus rajono

apylinkės
teismą
dėl
informacijos
apie
nagrinėjamos
baudžiamosios
bylos
baigtį ir nuosprendžio
gavimą.
Nagrinėjamoje
baudžiamojoje
byloje
buvo
nustatytos
aplinkybės, kad UAB
„Breta“ nevykdė jokios
veiklos,
darbuotojai
nedirbo, nebuvo mokamas
deklaruojamas
darbo
užmokestis.
Gavus
patikslintą
informaciją,
2018-12-19
Alytaus
apylinkės teismo Alytaus
rūmams buvo pateiktas
ieškinys Nr. (8.2E)S81068, kuriuo prašoma
priteisti iš UAB ‚Breta“
buvusio vadovo Laimio
Medinaičio
Fondo
valdybos Kauno skyriaus
naudai 15066,43 Eur
Fondo biudžetui padarytai
žalai atlyginti. Alytaus
apylinkės teismo Alytaus
rūmai 2018-12-27 išsiuntė
procesinius dokumentus
atsakovui
Laimiui
Medinaičiui
dėl
atsiliepimo
pateikimo.
Teismo posėdis civilinės
bylos
Nr.
e2-443887/2019 nagrinėjimui dar
nėra paskirtas.
Fondo valdybos Kauno
skyriuje priteistų žalų
likutis
2018
metų
pabaigoje yra 798,69
tūkst. Eur iš 27 asmenų.
Per 2018 metus iš 9
asmenų, kuriems priteistos
žalos po baigtų tyčinių
bankroto bylų Fondo
valdybos Kauno skyriui,
gauta 10,03 tūkst. Eur.
5.4.

Atlikti
draudėjų,
kurių turtui pritaikyta
priverstinė hipoteka/
įkeitimas,
nesumokėjusių skolos
Fondo biudžetui 6
mėnesius ir daugiau,
inventorizaciją
ir
siųsti įspėjimus apie

100
proc. Įmokų
inventorizuoti
išieškojimo
draudėjai,
kurių skyrius
turtui
pritaikyta
priverstinė
hipoteka/ įkeitimas,
pritaikytos
priverstinio
poveikio priemonės
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2018 m.

Įvykdyta.
100 proc. inventorizuoti
153 draudėjai, kurių
turtui
pritaikyta
priverstinė
hipoteka/įkeitimas,
pritaikytos priverstinio
poveikio
priemonės

skolai išieškoti. Per
2018
metus
34
draudėjams buvo išsiųsti
įspėjimai išieškoti iš
įkeisto turto. Pagal
Fondo valdybos Kauno
skyriaus sprendimus dėl
skolos išieškojimo iš
priverstine
hipoteka/įkeitimu
užtikrinto turto dėl 33
draudėjų 120,88 tūkst.
Eur skolos išieškojimo
perduota
vykdyti
antstoliams, iš kurių dėl
8 draudėjų gauta 27,65
tūkst. Eur. Per 2018
metus 81 draudėjo turtui
buvo
pritaikyta
priverstinė
hipoteka/įkeitimas (iš jų
10 draudėjų, kaip skolos
užtikrinimo priemonė
atidėjus
įsiskolinimo
mokėjimą)
1286,75
tūkst. Eur skolai ir
2028,09 tūkst. Eur turto
vertei.
Pradėjus
išieškojimo iš įkeisto
turto procedūrą per 2018
metus gauta 316,06
tūkst.
Eur,
kurių
dauguma
nusirašė
mokėjimo nurodymais,
draudėjams įnešus lėšų į
banko sąskaitas arba
sumokėjus patiems.

išieškojimą iš įkeisto skolai išieškoti.
turto, o nesumokėjus
per nurodytą terminą
– kreiptis į antstolį
dėl turto pardavimo.

5.5.

Atlikti
asmenų,
slaugančių
neįgalų
asmenį, draudžiamų
valstybiniu socialiniu
draudimu valstybės
lėšomis, bylų, gautų
iš
kitų
Fondo
valdybos teritorinių
skyrių,
inventorizaciją.

100
proc. Registro
inventorizuotos iš skyrius
kitų
teritorinių
skyrių
gautos
asmenų, slaugančių
neįgalų
asmenį,
valstybinio
socialinio draudimo
valstybės lėšomis
bylos.
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2018 m.

Įvykdyta.
Vadovaujantis
Fondo
valdybos 2017-12-18 raštu
Nr. (10.11E) I-7812 Fondo
valdybos Kauno skyriui
buvo perduotos 3334
asmenų,
slaugančių
neįgalų asmenį, bylos.
Atlikus perduotų bylų
inventorizaciją, nustatyta,
kad
63
asmenų,
slaugančių neįgalų asmenį,
bylos turi būti grąžintos
kitiems
teritoriniams
skyriams, nes asmenų
draudimas
valstybės

5.6.

Organizuoti
ir
užtikrinti sklandų ir
kokybišką
Pensijų
skyriaus/poskyrių
specialistų
darbą
apskaičiuojant
iki
Socialinio draudimo
pensijų
įstatymo
įsigaliojimo paskirtas
valstybines socialinio
draudimo
pensijas
pagal šio įstatymo
nuostatas ir išmokant
iki
apskaičiavimo
dienos
susidariusį
pensijų
dydžių
skirtumą.

Teisingai
apskaičiuotos
ir
savalaikiai
išmokėtos pensijos
ir susidaręs pensijų
dydžių skirtumas.

Pensijų
skyriaus
vedėjas,
pavaduotojai,
Poskyrių
vedėjai

24

2018-09-30

lėšomis užbaigtas iki
2017-12-31.
Faktiškai
perimta 3271 asmens,
slaugančio neįgalų asmenį,
byla.
Įmokų TS nėra galimybės
suformuoti per pasirinktą
draudimo
laikotarpį
asmenų,
slaugančių
neįgalius
asmenis,
skaičiaus ataskaitos, pagal
kurią
būtų
galima
nustatyti,
ar
Fondo
valdybos Kauno skyriui
perduotos
visų
apdraustųjų,
slaugančių
neįgalius asmenis, kurių
draudimas
tęsiasi
po
2018-01-01, bylos. Metų
eigoje paaiškėjus, kad
asmenų,
slaugančių
neįgalius asmenis, kurių
draudimas
valstybės
lėšomis
tęsiamas
po
2018-01-01,
bylos
negautos, Fondo valdybos
Kauno skyrius kreipėsi į
kitus Fondo valdybos
teritorinius skyrius dėl
bylų perdavimo.
Įvykdyta.
Valstybinių
socialinio
draudimo pensijų, paskirtų
iki Socialinio draudimo
pensijų
įstatymo
įsigaliojimo,
perskaičiavimas
buvo
vykdomas laikotarpiu nuo
2018-07-28 iki 2018-0928 pagal sąrašus:
1. Žaliąjį – 32552,
2. Geltonąjį – 9349,
3. Raudonąjį – 26014,
4. Oranžinį – 3855,
5. Mėlynąjį – 29293,
6. Sutarčių – 175,
7. Mirusiųjų – 2683.
Viso buvo perskaičiuota
103921
išmoka,
apskaičiuotas ir išmokėtas
iki apskaičiavimo dienos
susidaręs pensijų dydžių
skirtumas, taip pat visi
sprendimai užregistruoti
DVS‘e
ir
parengti
išsiuntimui su e.pristatymu
iki
2018-09-28.

5.7.

Užtikrinti kaupiamų
duomenų
bylų
parengimą
pensijų
skyrimui
pagal
suformuotus asmenų,
kurie per 6 mėnesius
įgis teisę į senatvės
pensiją, sąrašus.

5.8.

Gerinti
teikiamų
kokybę:

100 proc. visose
bylose
parašyti
paklausimai arba
informaciniai
pranešimai
asmeniui
dėl
trūkstamų
dokumentų
ne
vėliau kaip likus 2
mėnesiams
iki
senatvės pensijos
amžiaus sukakties.

Pensijų
skyriaus
vyriausieji
specialistai

2018 m..

klientams Klientų, laukiančių Klientų
paslaugų ilgiau nei 30 min., aptarnavimo
būtų ne daugiau nei skyrius
5 proc.

2018 m.

klientų Klientų laukimo iki Klientų
5.8.1 analizuoti
laukimo eilėje laiką; aptarnavimo laikas aptarnavimo
vidutiniškai siektų skyrius
ne daugiau 15 min

2018 m.

klientų
5.8.2. kelti
aptarnavimo
specialistų
kvalifikaciją
bei
tobulinti bendravimo
su klientais įgūdžius;

2018 m.

Pagrįstų skundų dėl Klientų
klientų
aptarnavimo
aptarnavimo
skyrius
negauta.

Pravesta

12

ir
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Įvykdyta.
Asmenų, kurie per 6
mėnesius įgis teisę į
senatvės
pensiją,
kaupiamų duomenų bylos
pagal suformuotus sąrašus
išdalintos specialistams ne
vėliau kaip prieš 3
mėnesius iki senatvės
pensijos
amžiaus
sukakties.
100
proc.
visose
specialistams išdalintose
bylose,
kuriose
yra
sukaupti ne visi pensijos
skyrimui
reikalingi
dokumentai, ne vėliau kaip
likus 2 mėnesiams iki
senatvės pensijos amžiaus
sukakties,
parašyti
paklausimai
įmonėms,
įstaigoms, organizacijoms
ar
archyvams
arba
informaciniai pranešimai
asmeniui dėl trūkstamų
dokumentų.
Įvykdyta.
Per 2018 metų sausio –
gruodžio mėnesius Klientų
aptarnavimo
skyriaus
(KAS)
bei
KAS
Senamiesčio,
Vilijampolės, Kėdainių,
Jonavos ir Kaišiadorių
poskyrių priimamuosiuose
aptarnauta
178
810
klientų, iš jų 925 arba 0,52
proc. laukė ilgiau nei 30
min.
Įvykdyta.
Per 2018 metų sausio –
gruodžio mėnesius KAS
bei KAS Senamiesčio,
Vilijampolės, Kėdainių,
Jonavos ir Kaišiadorių
poskyrių priimamuosiuose
Klientų
laukimo
iki
aptarnavimo
laikas
vidutiniškai siekė 3 min.
Įvykdyta iš dalies.
Per 2018 metus gauti 2
pagrįsti
skundai
dėl
klientų
aptarnavimo
kokybės.
Per 2018 metus pravesti
34 vidiniai mokymai 9

daugiau
vidinių
mokymų aktualiais
pensijų,
pašalpų,
įmokų srities bei
kitais
aktualiais
klientų
aptarnavimo
klausimais.

temomis "Pensijų kaupimo
įstatymo
ir
jo
įgyvendinimo naujovės",
„Registro
tvarkymo
procedūrų
aktualūs
klausimai“,
"Socialinio
draudimo naujovės nuo
2019 m. Aktualūs pensijų
klausimai",
"Klientų
aptarnavimo
procedūrų
aktualūs
klausimai",
„Klientų
aptarnavimo
procedūrų
aktualūs
klausimai. Prašymų dėl
šalpos
išmokų
priėmimas“, "Dokumentų
priėmimo
ir
klientų
konsultavimo
dėl
įsiskolinimo
Vaikų
išlaikymo fondui darbo
procedūra",
"Pensijų
kaupimo
įstatymo
naujovės nuo 2019-0101", "Aktualūs klientų
aptarnavimo
klausimai.
Asmens
duomenų
tvarkymas
pagal
LR
asmens duomenų teisinės
apsaugos
įstatymo
nuostatas", "Valstybinio
socialinio
draudimo
naujovės nuo 2018-01-01
įmokų ir registro srityje.
Asmenys,
vykdantys
individualią žemės ūkio
veiklą".

Analizuojant
pasiektus
rezultatus,
identifikuoti klientų
aptarnavimo
trūkumai ir kartą į
ketvirtį
suorganizuoti
susirinkimai klientų
aptarnavimo
kokybės
trūkumams,
pasiektiems
rezultatams aptarti.

2018
metais
buvo
suorganizuoti 2 susitikimai
(2018-03-07 ir 2018-1116)
Fondo
valdybos
Kauno
skyriaus
vadovybės, KAS vedėjos,
pavaduotojos ir KAS
Senamiesčio,
Vilijampolės, Kėdainių,
Jonavos ir Kaišiadorių
poskyrių vedėjų, kurių
metu
aptarti
pasiekti
rezultatai, aktualūs klientų
aptarnavimo
klausimai,
problemos.
KAS vedėja nuolatos vyko
į
Senamiesčio,
Vilijampolės, Kėdainių,
Jonavos ir Kaišiadorių
poskyrių priimamuosius,
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ir
5.8.3. organizuoti
dalyvauti renginiuose,
susijusiuose
su
informacijos sklaida
apie
valstybinį
socialinį
draudimą,
elektroninių „Sodros“
paslaugų tema, apie
išankstinę registraciją
bei tęsti jaunimo
švietimą mokyklose.

Pravesta
20 Klientų
renginių/pranešimų aptarnavimo
renginio
skyrius
metu/švietimo
pamokų mokymosi
įstaigose aktualia
valstybinio
socialinio draudimo
tema.
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2018 m.

bendravo aktualiais klientų
aptarnavimo,
darbo
organizavimo klausimais.
Įvykdyta.
Per
2018
metus
dalyvauta/pravesta
47
renginiuose/seminaruose
/susitikimuose
su
moksleiviais:
- Užimtumo tarnybos
Kauno,
Kaišiadorių,
Jonavos skyriuose (9
seminarai);
- Kauno apskrities VMI
Kauno, Kėdainių, Jonavos
skyriuose (6 seminarai);
- savarankiškai dirbančių
asmenų
tikslinėms
grupėms, t. y. Lietuvos
žurnalistų sąjungos Kauno
skyriaus
žurnalistams,
Kauno m. advokatams,
ūkininkams - Parodos "Ką
pasėsi...2018" dalyviams,
UAB
"R.E.Experts"
įmonės NT brokeriams ( 4
seminarai);
Kauno
krašto
pramoninkų ir darbdavių
asociacijos nariams (5
seminarai);
- Lietuvos buhalterių ir
auditorių
asociacijos
nariams (2 seminarai);
pensijų
kaupimo
klausimais
Kauno
apygardos teismo, Kauno
apylinkės
prokuratūros,
Kauno rajono švietimo
centro, Lietuvos sveikatos
mokslų
universiteto,
Lietuvos Žemės ūkio
konsultavimo
tarnybos
Kėdainių biuro, Kėdainių
rajono
savivaldybės,
Kauno apskrities Jonavos
policijos
komisariato,
Kauno apskrities viešosios
bibliotekos darbuotojams
(9 seminarai);
Kėdainių
krašto
televizijos laidoje, Jonavos
AVVA televizijos laidoje
(2 pranešimai);
- susitikimai su parodos
"STUDIJOS
2018"
dalyviais,
KTU

5.9.

Siekiant racionalaus
finansinių
išteklių
naudojimo ir veiklos
sąnaudų mažinimo,
vykdyti prekių ir
paslaugų
įsigijimo
sąnaudų
analizę,
parengti
apibendrinimą
ir
pateikti
Kauno
skyriaus vadovybei.

5.10. Atlikti Kauno skyriui
nuosavybės
teise
priklausančių
administracinių
pastatų
bei
jų
inžinerinių
sistemų
techninės
būklės
kasmetinę apžiūrą.
ir
5.11. Organizuoti
vykdyti
esamų
patalpų
priežiūros
darbus.
5.12. Vykdyti viešuosius
pirkimus, užtikrinant
jų atitikimą Viešųjų
pirkimų įstatymui.
5.13. Užtikrinti,
kad

Prekių ir paslaugų Finansų
sąnaudų įvykdymas apskaitos
- 98 proc. nuo skyrius
suplanuotų lėšų.

ir

2018 m.

Parengti kasmetinių Ūkio skyrius
apžiūros
aktai,
pateikti pasiūlymai
nustatytų defektų
pašalinimui.

2018 m.

Pagerės dirbančiųjų Ūkio skyrius
sąlygos.

2018 m.

Skaidrūs
pirkimai.

viešieji Ūkio skyrius

2018 m.

Sumažės

veiklos Ūkio skyrius

2018 m.
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Informatikos
fakulteto
studentais, Kauno Jono
Pauliaus II gimnazijos,
Kėdainių
"Šviesiosios"
gimnazijos,
Jonavos
Senamiesčio gimnazijos
moksleiviais,
"Karjeros
savaitė 2018" metu su
Jonavos
miesto
moksleiviais
(9
susitikimai);
- dalyvavimas diskusijoje
su Compensa Life Vienna
Insurance
Group
SE
Lietuvos
filialo
organizuojamo renginio
dalyviais (1 susitikimas).
Įvykdyta.
Kauno skyriaus prekių ir
paslaugų
įsigijimo
sąnaudos 2018 metais
sudarė
1702444
Eur.
Prekių ir paslaugų sąnaudų
sąmata įvykdyta 100 proc.
Dėl
paskirtų
pensijų
perskaičiavimo
atsirado
papildomas poreikis lėšų
išmokų
mokėjimo
sąnaudoms
ir
laiškų
siuntimo
sąnaudoms.
Nuolat analizuojant prekių
ir
paslaugų
sąnaudų
straipsnių
įvykdymą,
sutaupytos lėšos buvo
perkeltos
į
išmokų
mokėjimo
ir
laiškų
siuntimo
sąnaudų
straipsnius.
Įvykdyta.
2018
metais
atlikta
kasmetinė apžiūra

Įvykdyta.
2018
metais,
buvo
organizuojami ir vykdomi
patalpų priežiūros darbai.
Įvykdyta.
2018 metais įvykdyti
viešieji pirkimai.
Įvykdyta.

smulkus mažavertis
inventorius
ir
medžiagos
atitiktų
Kauno
skyriaus
poreikius.
5.14. Išplėsti
stacionarių
kompiuterių
operatyviąją atmintį
iki 4 Gb.

sąnaudos.

Stacionarių
Informacinių
kompiuterių
sistemų
operatyvioji
skyrius
atmintis išplėsta iki
4 Gb.

2018 m.

2018
metais
Fondo
valdybos Kauno skyrius
aprūpintas
mažaverčiu
inventoriumi
ir
medžiagomis
Įvykdyta iš dalies.
Kiek leido finansinės
galimybės
(90
proc.)
stacionarių
kompiuterių
operatyvioji
atmintis
išplėsta iki 4 Gb. Likę
darbai bus atlikti iki
2019 m. birželio mėnesio.

II. VEIKLOS GERINIMO PASIŪLYMAI
Eil.
Nr.
1.

2.

Pasiūlymo veiklai gerinti
aprašymas (problema)**
„Priverstinio poveikio priemonių
taikymo taisyklių“ 45 punktas
numato, kad jei skolininko turto
nepakanka prievolei padengti, tai
areštuojamas ir kaip bendra
nuosavybė
turimas
turtas.
Savarankiškai dirbantys skolingi
asmenys dažnai savo vardu neturi
jokio nekilnojamojo turto ar
transporto priemonių, iš kurių būtų
galimas skolos išieškojimas, nes
šeimos turtas būna įregistruotas
sutuoktinio vardu. Siekiant gerinti
skolos išieškojimą iš savarankiškai
dirbančių skolingų asmenų (pvz.
skolingų 3000 Eur ir daugiau)
Registruose užklausti informacijos
apie skolininko sutuoktinio turtą ir
išsiaiškinti ar nėra sudaryta vedybų
sutartis, bei su turima informacija
kreiptis į teismą dėl turto dalies
nustatymo ir pradėti vykdyti skolos
išieškojimą
iš
skolininko
sutuoktinio.
Teismas iškėlęs įmonei bankroto
bylą, įpareigoja paskirtą įmonės
administratorių
pateikti
VĮ
„Registrų centras“ informaciją apie
įmonei suteiktą bankrutuojančios
įmonės statusą. Pasitaiko atvejų,
kad bankroto administratorius
pasikeitusio įmonės statuso VĮ
„Registrų centras“ neįregistruoja,
todėl šios informacijos nėra ir
Įmokų
taikomojoje
sistemoje
(toliau – TS) prie draudėjo
„Teisinio statuso“.
Kadangi
programinė
įranga
draudėjui

Siūlomi atlikti veiksmai

Numatomas rezultatas

Siūlome Fondo valdybai
apsvarstyti galimybę sudaryti
su VĮ „Registrų centras“
sutartį
dėl
informacijos
gavimo
apie
sudarytas
vedybų sutartis.

Skolingų
savarankiškai
dirbančių asmenų skolos
mažinimas, padidėjęs įmokų
surinkimas.

Siūloma Fondo valdybai Teisinga įmokų apskaita,
inicijuoti įstatymo pakeitimą, padidėjęs įmokų surinkimas.
kad VĮ „Registrų centras“
pagal pateiktą Teismo nutartį
dėl bankroto bylos iškėlimo,
turėtų prievolę į savo
duomenų
bazę
įrašyti
informaciją apie įmonei
iškeltą bankrotą bylą .
Siekiant
išvengti,
kad
neužregistravus
draudėjo
„neveikiančios
įmonės
savininkas“ bankrutuojančios
įmonės savininko įmokos
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3.

4.

valstybinio socialinio draudimo ir
privalomojo sveikatos draudimo
įmokas priskaičiuoja vertindama TS
esančią informaciją, tame tarpe ir
informaciją apie draudėjo teisinį
statusą, individualiai įmonei po
bankroto bylos iškėlimo nepagrįstai
priskaičiuojamos įmokos (PSD
įmokos
„neperkeliamos
prie
neveikiančios įmonės savininko
(įmonei
neturinčiai
„bankrutuojančios„ įmonės statuso
–
įmonės
savininkas
neregistruojamas draudėju, kaip
„neveikiančios įmonės savininkas“)
bei
iki 2018 m. buvo
priskaičiuojamos VSD įmokos).
Atsiranda
rizika,
kad
jei
bankrutuojančios įmonės statusas
taip ir nebus sugeneruotas, o po
bankroto iškėlimo priskaičiuotos
įmokos
liks
bankrutuojančios
įmonės apskaitoje, o vėliau
nurašytos
ar
iš
Finansinės
ataskaitos F4 pašalintos, kaip
nepagrįstai bankrutuojančiai įmonei
priskaičiuotos
įmokos,
kad
bankrutuojančios
įmonės
savininkui, kaip fiziniam asmeniui,
priskaičiuotos PSD įmokos nebus
išieškotos.
Teismui iškėlus fizinio asmens
bankroto bylą, kai fizinis asmuo
teritoriniame
skyriuje
yra
registruotas,
kaip
skolingas
draudėjas (Pvz. dirbantis pagal
verslo
liudijimą
ar
turintis
individualią
veiklą),
skolos
išieškojimas turi būti sustabdomas.
Informacija apie fiziniam asmeniui
iškeltą
bankroto
bylą
TS
nefiksuojama,
todėl
keičiantis
apskaitos
specialistams
arba
specialisto pavadavimo atostogų ar
ligos metu, atsiranda rizika, kad
šiems savarankiškai dirbantiems
asmenims
bus
nepagrįstai
pritaikytos priverstinio priemonės,
t.y. per PLAIS pateikti mokėjimo
nurodymai.
Įvertinus tai, kad dauguma draudėjų
Fondo
valdybos
teritoriniams
skyriams dokumentus (tame tarpe
SD pranešimus bei prašymus,
paaiškinimus dėl skolos mokėjimo,
veiklą įrodančius dokumentus,
prašymus dėl skolos atidėjimo bei

būtų
priskaičiuojamos
teisingai,
siūlome
bankrutuojančios
įmonės
savininko po bankroto bylos
iškėlimo
PSD
įmokas
apskaityti
kaip
„savarankiškai
besidraudžiančio asmens“.

Siūlome apsvarstyti galimybę
TS sistemoje rankiniu būdu
fiksuoti informaciją apie
bankrutuojantį fizinį asmenį,
„Teisiniuose
statusuose“
sukuriant naują kategoriją
„Bankrutuojantis
fizinis
asmuo“.

Teisinga įmokų apskaita,
negauta
skundų
dėl
nepagrįstai išieškomos skolos
fiziniam asmeniui iškėlus
bankroto bylą.

Siūloma apsvarstyti galimybę
dėl informacijos susijusios su
konkrečiu
draudėju
rūšiavimo pagal draudėjo
kodą DVS sistemoje.

Per trumpą laiką surinkus
visą
skyriuje
turimą
informaciją (gauti, išsiųsti bei
vidaus (patikrinimo aktai)
dokumentai apie paieškomą
draudėją
sutrumpintų
specialistui pavestų funkcijų
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pridedamus dokumentus ir kt.)
teikia per EDAS ir EGAS, o Fondo
valdybos
teritorinių
skyrių
specialistų
dauguma paruoštų
dokumentų pasirašomi elektroniniu
parašu (tai patikrinimo aktai,
sprendimai perduoti antstoliams,
sprendimai
dėl
priverstinės
hipotekos/įkeitimo, sprendimai dėl
skolos
mokėjimo
atidėjimo,
atsakymai į prašymus ir kt.) ir šie
dokumentai trumpo saugojimo
archyve nearchyvuojami, todėl
norėdami apie skolingą draudėją (jo
teiktus ir specialisto siųstus
dokumentus ar draudėjo atžvilgiu
priimtus sprendimus) analizuojant
darbą su skolingu draudėju
susiduriame su problema DVS
sistemoje atlikdami šių dokumentų
paiešką,
kadangi
neturime
galimybės paieškos formuoti pagal
draudėjo kodą, o turime atlikti
paiešką per „Gautus“, „Siųstus“,
„Vidaus dokumentai“, Teisės aktai“
– kas trukdo darbo laiką ir atsiranda
tikimybė, kad ne visi reikalingi
dokumentai bus surasti, nes
pasirinktas neteisingas paieškos
kriterijus.
Vadovaudamiesi
Biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklių 58
straipsniu, kuris numato, kad įmokų
įsiskolinimo mokėjimas negali būti
atidėtas jei skolos išieškojimas jau
perduotas antstoliui. Praktikoje
pasitaiko atvejų, kad dalis įmokų
skolos yra perduoti išieškoti
antstoliui, todėl draudėjai kreipiasi
dėl likusios skolos dalies atidėjimo.
Sveikatos draudimo (toliau – SD)
įstatymo 8 straipsnio 2 dalis
numato, kad tais atvejais, kai už šio
Įstatymo 17 straipsnio 4, 5, 6, 8 ir
11 dalyse nurodytus asmenis
privalomojo sveikatos draudimo
(toliau
–
PSD)
įmokos
nesumokamos, jų privalomasis
sveikatos draudimas įsigalioja nuo
tos dienos, kurią jie ar jų draudėjai
sumoka visas nesumokėtas šio
Įstatymo 17 straipsnyje nustatyto
dydžio PSD įmokas, bet ne daugiau
kaip už 5 metus.
Jei dalis draudėjo PSD įmokų
skolos išieškoma per antstolius, o
dalį PSD įmokų skolos mokama

atlikimo laiką.
Atsisakius paštu siunčiamų
dokumentų
antrų
egzempliorių spausdinimo ir
archyvavimo
trumpo
saugojimo bylose,
būtų
taupomos biudžeto lėšos.

Siūloma inicijuoti įstatymo
pakeitimą, kad PSD įmokų
skola būtų atidedama tik tuo
atveju, kai ši skola susidarė
nuo praėjusių metų VMI
deklaruotų pajamų ir jei už
savarankiškai dirbantį asmenį
praėjusiu laikotarpiu buvo
mokamos ar jis pats mokėjo
privalomąsias
sveikatos
draudimo įmokas ir neturi
einamųjų PSD įmokų skolos.
Siūloma, jei asmens PSD
įmokų
skola
perduota
išieškoti antstoliui, PSD
įmokų atidėjimas negali būti
sudaromas.
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Teisingas
PSD
administravimas,
išvengti
žalos
kasoms.

įmokų
siekiant
Ligonių

6.

7.

sudarius
įmokų
įsiskolinimo
sumokėjimo atidėjimą ir draudėjas
turi prievolę mokėti einamąsias
PSD įmokas, tai vadovaujantis
Biudžeto sudarymo ir vykdymo
taisyklių 103 punktu, sumokėtos
einamosios įmokos turėtų būti
įskaitomos senos skolos dengimui.
Tokiu atveju draudėjas nevykdytų
įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo
sutartyje ar sprendime nurodytų
sąlygų – mokėti einamąsias įmokas.
Kai savarankiškai dirbantis asmuo
prašo atidėti PSD įmokų skolą (šiai
skolai išieškoti yra pateikti tik
mokėjimo
nurodymai),
tačiau
savarankiškai dirbančiam asmeniui
išlieka prievolė kiekvieną mėnesį
mokėti einamąsias PSD įmokas,
atidėjus PSD įmokų mokėjimą
asmuo sumoka einamąsias įmokas
ir
tampa
draustu
sveikatos
draudimu bei gali pasinaudoti
gydymo
paslaugomis
(pvz.
atliekama operacija ar kt.). Jeigu
nebemokamas atidėtas PSD įmokų
įsiskolinimas, įmokų mokėjimo
atidėjimo sutartis nutraukiama.
Tokiu atveju vėl yra pažeidžiamos
SD įstatymo 8 straipsnio 2 dalies
nuostatos, nes jam buvo suteiktos ir
Ligonių kasų apmokėtos medicinos
paslaugos,
nesumokėjus,
kaip
numatyta SD įstatymo 8 straipsnio
2 dalyje, visos skolos, dėl ko
padaroma žala Sveikatos draudimo
fondui.
Gerinant
apdraustųjų
asmenų
duomenų tvarkymo kokybę ir
siekiant operatyviau informuoti
apdraustąjį
asmenį,
siūlome
numatyti trumpesnį laikotarpį, kada
apdraustajam rengiamas
pranešimas apie tai, kad draudėjas
neteikia
duomenų
apie
jo
draudžiamąsias
pajamas
ir
valstybinio socialinio draudimo
įmokas, kartu informuojant apie
galimybę kreiptis į Valstybinę
darbo inspekciją dėl darbo santykių
pasibaigimo.
Savarankiškai dirbančių asmenų
duomenų
tikslinimo
Registre
dokumentai rengiami rankiniu būdu
tik Dokumentų valdymo sistemoje,
nėra integracijos su Įmokų TS,

Siūlome pakeisti Duomenų
apie
apdraustuosius
ir
draudėjus
pateikimo
ir
tikslinimo taisyklių 118
punkto nuostatą, numatant,
kad informacinis pranešimas
apdraustajam rengiamas, kai
nustatoma, kad Registre nėra
duomenų apie apdraustojo
asmens socialinio draudimo
laikotarpį už ne trumpesnį
kaip dviejų kalendorinių
mėnesių laikotarpį.

Sutrumpėtų terminas nuo
laikotarpio,
už
kurį
apdraustajam nepateiktas SD
pranešimas, pradžios iki
laiko, kada bus priimtas
Fondo valdybos teritorinio
skyriaus sprendimas dėl
apdraustojo
asmens
valstybinio
socialinio
draudimo pabaigos įrašymo,
nes suėjus trijų mėnesių
terminui, būtų suėjęs ir 30
kalendorinių dienų terminas,
kai
buvo
informuotas
apdraustasis.
Siūlome apsvarstyti galimybę Darbo
laiko
sąnaudų,
automatizuoti
sprendimų reikalingų
sprendimų
projektus dėl savarankiškai projektams
parengti,
dirbančių asmenų Registro mažėjimas;
duomenų tikslinimo.
Sprendimuose dėl duomenų
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9.

todėl didėja klaidų tikimybė
rankiniu būdu perrašant asmenų
duomenis iš Įmokų TS.
Vadovaujantis
Šalpos
pensijų
įstatymo 15 straipsnio 11 ir 12
dalimis,
šalpos
išmokos
neskiriamos,
o
paskirtųjų
mokėjimas sustabdomas asmenims,
kuriems
paskirta
kardomoji
priemonė
–
suėmimas,
atliekantiems laisvės atėmimo
bausmes laisvės atėmimo bausmę
vykdančiose pataisos įstaigose,
kuriems
paskirtos
LR
BK
nustatytos
priverčiamosios
medicininės
priemonės
ar
auklėjamojo poveikio priemonės
tam tikrose specialiose įstaigose,
tačiau dabar nėra galimybių
susiformuoti kontrolinius tokių
asmenų sąrašus.
(Taipogi,
vadovaujantis
Mokslininkų valstybinių pensijų
laikinojo įstatymo 3 straipsnio 3
dalimi,
mokslininkų
pensija
neskiriama, o paskirtosios skyrimas
ir
mokėjimas
panaikinamas,
asmenims, teismo nuosprendžiu
pripažintiems kaltais už tyčinio
nusikaltimo padarymą)
Pagal galiojančius teisės aktus
skiriasi asmenų turinčių teisę
pateikti prašymus dėl šalpos
išmokų skyrimo ir dėl socialinio
draudimo pensijų skyrimo ratas,
todėl gali susidaryti situacija, kai
asmuo turės teisę pateikti prašymą
dėl šalpos išmokos skyrimo už kitą
asmenį, tačiau neturės teisės
pateikti prašymo dėl socialinio
draudimo
pensijos
skyrimo.
Vadovaujantis
Šalpos
pensijų
įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi,
šalpos išmokos gali būti skiriamos
arba jų mokėjimas atnaujinamas
(pratęsiamas) „<...>jų sutuoktinių
ar artimųjų giminaičių (kaip ši
sąvoka
apibrėžta
Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse),
arba socialinių paslaugų įstaigos
darbuotojų prašymu<...>“. Tuo
tarpu pagal Socialinio draudimo
pensijų skyrimo ir mokėjimo
nuostatų 4 punktą šie asmenys
negalės pateikti prašymo skirti
socialinio draudimo pensiją už kitą
asmenį.

tikslinimo įrašyti
duomenys.

teisingi

Siūlome sudaryti galimybę Teisingas šalpos išmokų
programiniu būdu formuoti mokėjimas,
permokų
suimtųjų, atliekančių laisvės išvengimas.
atėmimo bausmę, asmenų,
kuriems
paskirtos
priverčiamosios medicininės
priemonės ar auklėjamojo
poveikio priemonės tam
tikrose specialiose įstaigose
sąrašus.

Siūlome
suvienodinti Pagerės klientų aptarnavimo
asmenų,
turinčių
teisę kokybė, sutrumpės paslaugos
pateikti prašymus dėl šalpos teikimo laikas.
išmokų skyrimo ir dėl
socialinio draudimo pensijų
skyrimo ratą.
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10.

Tais atvejais, kai ligos išmokų
permoka susidaro dėl asmeniui
netekto darbingumo nustatymo
(skyrimo) atgaline data, o Pensijų
skyrius
perveda
asmeniui
nepriemoką, pailgėja ligos išmokos
permokos išieškojimas.

11.

Šiuo metu stebimas rodiklis Bendras
išmokų
permokų
susigrąžinimo lygis objektyviai
neatspindi teritorinių skyrių veiklos
kokybės (rezultato).

12.

Į klientų priimamuosius atvyksta
savarankiškai dirbantys asmenys,
pageidaujantys
skolą
mokėti
dalimis. Sprendimas dėl skolos
atidėjimo iki 1500 eurų Klientų
aptarnavimo
skyriaus
priimamuosiuose priimamas iš
karto. Tačiau dažnai pasitaiko
atvejų, kai draudėjai pageidauja
skolą mokėti dalimis, tačiau dalis
skolos jau perduota antstoliui
išieškojimo vykdymui.
Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto sudarymo
ir vykdymo taisyklių 60 punktu
savarankiškai dirbantys asmenys,
mokantys socialinio draudimo
įmokas už save, dėl socialinio
draudimo įmokų įsiskolinimo,
neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo
atidėjimo su prašymu gali kreiptis į
Fondo valdybos teritorinį skyrių
išskyrus tuos atvejus, kai Fondo
administravimo įstaiga nustato, kad
socialinio
draudimo
įmokų
įsiskolinimo Fondui išieškojimas
jau perduotas antstoliui. Pagal
Klientų
aptarnavimo
darbo
procedūrą R-17, jei kliento
prašomas
skolos
atidėjimas
perduotas
antstoliams
dėl
išieškojimo
paaiškinama,
kad
pateikus prašymą bus priimtas

Siūlome pakeisti Išmokų
permokų
nustatymo,
apskaitos, išieškojimo ir
nurašymo tvarką, kad Pensijų
skyriai
nepervestų
nepriemokų kol negaus iš
Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyrių ligos išmokų
permokų
išieškojimui
(analogiškai,
kaip
buvo
keista 2017 m. gegužės
19
d. Nr. V-261 dėl
nedarbo draudimo išmokų
permokų išieškojimo).
Stebėti Tikėtiną išmokų
permokų susigrąžinimo lygį
(101), patvirtinto Valstybinio
socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
direktoriaus
2016 m. spalio 25 d. įsakymo
Nr. V-550 1.2. papunkčiu.
Patikslinti
Klientų
aptarnavimo darbo procedūrą
R-17 nurodant, kad jei
savarankiškai
dirbančio
asmens bent dalis skolos
perduota
antstoliui
–
priimamas sprendimas dėl
neatidėjimo.
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Greitesnis ir efektyvesnis,
reikalaujantis
mažiau
sąnaudų,
ligos
išmokų
permokų išieškojimas tokiais
atvejais.

Objektyvus teritorinių skyrių
rezultatų vertinimas, gerinant
išmokų administravimą

Sutrumpėtų paslaugų teikimo
ar darbuotojams pavestų
funkcijų atlikimo laikas

sprendimas
dėl
įsiskolinimo
sumokėjimo neatidėjimo.
Tačiau praktikoje dažni atvejai, kai
dalis skolos perduota antstoliui,
dalis - ne. Tuomet priimamas
popierinis prašymas, derinamas
skolos likutis bei atidedama tik
dalis skolos.
* Teikiant informaciją apie veiklos plano įgyvendinimo rezultatus taip pat nurodomas esamas priemonės
statusas: įvykdyta, vykdoma ar neįvykdyta.
** Pasiūlymas veiklai gerinti turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
- atitikti nustatytas prioritetines veiklos kryptis/tikslus;
- padėti pagerinti socialinio draudimo paslaugų teikimą;
- sutrumpinti paslaugų teikimo ar darbuotojams pavestų funkcijų atlikimo laiką;
- mažinti Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudas.
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