Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo įstaigų
veiklos planavimo tvarkos aprašo
priedas

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KAUNO SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Eil.
Nr.

Veiklos plano priemonės Nr. ir
pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo
kriterijai ir/ar jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės vykdymą

TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS
BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“
1.

Gerinti
valstybinio
socialinio Įmokų surinkimo lygis – 93 proc.
draudimo (toliau – VSD) ir
privalomojo sveikatos draudimo
(toliau – PSD) įmokų surinkimą:
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Įvykdyta iš dalies.
2020-01-29 preliminariais duomenimis
2019 m. įmokų surinkimo lygis sudaro
92,98 proc., tai yra 0,18 proc. daugiau
nei buvo pasiektas 2018 metų įmokų
surinkimo lygis.
Iki numatyto Įmokų surinkimo lygio (ne
mažiau kaip 93 proc.) trūksta 0,02 proc.
Nepasiektam įmokų surinkimo lygiui
įtakos turėjo tai, kad vadovaujantis
2019-04-04
Valstybinio
socialinio
draudimo fondo valdybos raštu Nr.
(9.24E) I-2341 Dėl mokėjimų atidėjimo,
Kalėjimų departamento pavaldžioms
įstaigoms buvo leista nemokėti įmokų ir
netaikomos
priverstinio
poveikio
priemonės laikotarpiu nuo 2019 m.
liepos mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn.,

todėl negauta 364,34 tūkst. Eur pajamų ir
dėl biudžetinių įstaigų nuo neišmokėto
darbo užmokesčio nesumokėtų 400,89
tūkst. Eur įmokų, kurioms mokėjimo
terminas atidėtas iki 2020-12-31.
Įvertinus šias negautas įmokas įmokų
surinkimo lygis būtų 93,07 proc.
1.1.

Didinti įmokų surinkimą iš draudėjų:

mėnesį
kontroliuoti
1.1.1. Kiekvieną
priverstinio
poveikio
priemonių
taikymą
nustatytais
terminais
skolingiems
už
apdraustuosius
draudėjams, raginimų susimokėti skolą
geruoju pateikimą

100 proc. patikrintas priverstinio
poveikio
priemonių
taikymas
draudėjams už apdraustuosius pagal
Valdymo informacinės sistemos
(toliau – VIS) formuojamus sąrašus
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Įmokų
išieškojimo
skyrius
Registro skyrius

2019 m.

Įvykdyta.
VIS formuojamos dvi ataskaitos, t. y. per
20 dienų nuo raginimo išsiuntimo dienos
skolininkui – fiziniam asmeniui,
gaunančiam pajamas iš darbdavio,
pensijos, stipendijos ar pašalpos
mokėtojo, nesumokėjus skolos į
Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetą (toliau – Fondo biudžetas),
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. Pagal 2019-01-07, 2019-02-25,
2019-03-29 2019-04-26, 2019-05-23,
2019-06-21, 2019-07-26, 2019-08-27,
2019-09-27, 2019-10-23, 2019-11-28,
2019-12-09,
2019-12-27
VIS
suformuotus sąrašus 100 proc. buvo
patikrintas
priverstinio
poveikio
priemonių taikymas 684 skolingiems
draudėjams.
Siekiant sumažinti Fondo biudžetui
skolingų draudėjų skaičių ir užtikrinti

savalaikį
priverstinio
poveikio
priemonių taikymą Registro skyriaus
specialistai
(Registro
duomenų
tvarkymo kontrolei) kiekvieną mėnesį
100
proc.
išnagrinėja
įmokų
administravimo srities Vidaus kontrolės
ataskaitas. Kontrolės metu nustatyti
veiklos neatitikimai aptariami Registro
skyriaus
LEAN
susirinkimuose.
Neatitikimai nedelsiant ištaisomi.
Parengta ataskaita apie per ketvirtį Registro skyrius
išsiųstų raginimų skaičių ir pagal
raginimus gautų įmokų sumą

1.1.2. Siekiant sumažinti įkeisto draudėjo
turto praradimo riziką, pritaikius
priverstinį įkeitimą turtui, kurio vertė
5000 Eur ir daugiau, kviesti draudėjo
vadovą pasirašyti, kad sutinka būti
turto saugotoju ir įteikti įspėjimą dėl
išieškojimo iš įkeisto turto (išskyrus,
kai turtas įkeičiamas skolos mokėjimo

Parengta ataskaita apie per 2019 m. Įmokų
draudėjo įkeistą virš 5000 Eur vertės išieškojimo
turtą, įteiktų įspėjimų apie turto skyrius
saugojimą skaičių ir po įkeitimo
išieškotą skolą
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2019 m. IV
ketv.

Įvykdyta.
Per 2019 m. metus Fondo biudžetui
skolingiems
draudėjams
Registro
skyrius parengė 8919 raginimų sumokėti
geruoju 5264,5 tūkst. Eur įsiskolinimą. Iš
8919 draudėjų, gavusių raginimus, 4251
draudėjas (48 proc.) sumokėjo (buvo
išieškota) visą raginimuose nurodytą
įsiskolinimo sumą – 1846,6 tūkst. Eur,
785 skolingi draudėjai (9 proc.)
sumokėdami
287,6
tūkst.
Eur,
įsiskolinimo sumą padengė iš dalies,
3883 draudėjai (43 proc.) nereagavo į
gautą raginimą ir nesumokėjo geruoju
3130,3 tūkst. Eur įsiskolinimo Fondo
biudžetui.
Įvykdyta.
Per 2019 metus buvo įkeistas 13
draudėjų turtas, kurio vertė 5000 Eur ir
daugiau, bei jų vadovams įteikti
Sprendimai dėl priverstinio įkeitimo
pasirašytinai, kad sutinka būti turto
saugotojais. Įkeisto turto vertė - 112,56
tūkst. Eur, o skola Fondo biudžetui

atidėjimo atveju arba kai turtas
įkeičiamas, kaip skolos išieškojimo
užtikrinimo priemonė)

1.1.3. Padidinti išieškojimą pagal teritorinio 100 proc. atlikta skolingų draudėjų, Įmokų
skyriaus
darbdaviams
pateiktus kurių skolos išieškojimas perduotas išieškojimo
vykdyti nurodymus
vykdyti
darbdaviui
analizė. skyrius
Nustačius darbdavius, kurie daugiau
kaip 3 mėnesius nevykdo teritorinio
skyriaus
nurodymų,
atliktas
darbdavio dokumentų, susijusių su
skolininko
darbo
užmokesčio
išmokėjimu,
patikrinimas
ar
pritaikytos
kitos
priverstinio
poveikio priemonės
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2019 m.

priverstinio įkeitimo dieną buvo 81,79
tūkst. Eur. Po priverstinio įkeitimo 8
draudėjai sumokėjo 33,49 tūkst. Eur
skolą. Įteikus įspėjimus dėl skolos
išieškojimo iš priverstiniu įkeitimu
užtikrinto turto, 3 draudėjai sumokėjo
dalį skolos, t. y. 24,16 tūkst. Eur, iš jų 2
draudėjams yra iškeltos bankroto bylos,
1 draudėjui 2019-12-14 išsiųstas
ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo
teismui.
Per 2019 metus buvo pritaikytas
priverstinis įkeitimas/hipoteka iš viso 55
draudėjų turtui, 562,06 tūkst. Eur turto
vertei ir 406,24 tūkst. Eur turto skolai.
Minėtais metais pritaikius priverstinį
įkeitimą/hipoteką į Fondo biudžetą buvo
gauta 107,52 tūkst. Eur.
Įvykdyta.
Atlikta skolingų draudėjų, kurių skolos
išieškojimas
perduotas
vykdyti
darbdaviui ir pastarieji 3 mėnesius
nevykdo teritorinio skyriaus nurodymų
analizė. Skolingų draudėjų darbdaviams
per 2019 m. I-IV ketv. išsiųsti 46 raštai
dėl nurodymų vykdymo ir įpareigojami
pateikti Įmokų išieškojimo skyriui
skolingo asmens darbo laiko apskaitos
žiniaraščius, jo darbo užmokesčio
priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščius,
informaciją apie kitas vykdomas
išskaitas už nurodytą laikotarpį. Taip pat
informuoti
darbdaviai
ir
apie
atsakomybę už sprendimų nevykdymą ir
dokumentų nepateikimą.

Iš 46 darbdavių, kuriems per I –IV ketv.
buvo išsiųsti reikalavimai, 2 draudėjai
sumokėjo
skolą,
14
darbdavių
informavo,
kad
vykdo
Teismo
sprendimu priteistus pirmos eilės
išskaitymus vaikų išlaikymui ir vaikų
išlaikymo įsiskolinimo dengimui arba
asmenys turi daug vykdomų nurodymų ir
daugiau išskaičiuoti iš gaunamo darbo
užmokesčio neleidžia įstatymai, 9
darbdaviai
pradėjo
mokėti,
6
darbdaviams išsiųsti nurodymai dėl
skolos išieškojimo iš darbo užmokesčio
buvo grąžinti Įmokų išieškojimo skyriui,
kaip neatsiimti per siuntos saugojimo
laiką, todėl išsiųsti pakartotinai, 2
skolingiems draudėjams išieškojimas iš
darbdavio sustabdytas, kadangi priimtas
sprendimas atidėti skolos mokėjimą
(sprendimas vykdomas), 4 apdraustieji
negauna darbo užmokesčio (pateikti 12SD pranešimai, darbuotojas serga), 2
darbdaviai informavo, kad negavo
nurodymo dėl skolos išieškojimo, todėl
sprendimo kopijos buvo išsiųstos
pakartotinai, 1 skolininko darbdavys,
kurio vadovas yra tas pats asmuo,
nereaguoja
į
raginimus
vykdyti
išskaitymus iš darbo užmokesčio, todėl
priimtas sprendimas skolos išieškojimo
vykdymą
perduoti
antstoliui,
2
skolingiems draudėjams, įvertinus tai,
kad jų atžvilgiu pas antstolius yra
vykdoma daug bylų dėl skolų
išieškojimo, priimtas sprendimas kelti

5

restruktūrizuojamų 100 proc. atlikta restruktūrizuojamų Įmokų
1.1.4. Kontroliuoti
draudėjų einamųjų įmokų mokėjimą. draudėjų einamųjų įmokų mokėjimo išieškojimo
kontrolė. Nustačius įmokų mokėjimo skyrius
pažeidimus,
atlikti
draudėjo
dokumentų patikrinimai, pritaikytos
priverstinio poveikio priemonės,
esant
būtinybei
inicijuotas
restruktūrizavimo bylos nutraukimas
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2019 m.

bankroto bylą, 1 draudėjo skola nurašyta
kaip beviltiška suėjus skolos išieškojimo
senaties terminui, 1 draudėjui iškelta
fizinio asmens bankroto byla 2
darbdaviai turi pateikti dokumentus
patikrinimui.
Įvykdyta.
Restruktūrizuojami
draudėjai
2020-01-01 Fondo biudžetui skolingi
929,79 tūkst. Eur ir jų įsiskolinimas
palyginus su 2019-01-01, kuomet buvo
357,98 tūkst. Eur, padidėjo 571,81 tūkst.
Eur. Atidėtas mokėjimas pagal jau
patvirtintus restruktūrizavimo planus
2020-01-01 sudarė 687,69 tūkst. Eur ir
palyginus su 2019-01-01, kuomet buvo
patvirtinta 223,74 tūkst. Eur, padidėjo
463,95 tūkst. Eur.
Per 2019 metus buvo kontroliuojamas 22
restruktūrizuojamų einamųjų įmokų
mokėjimas,
naujai
iškeltos
8
restruktūrizavimo bylos, nutrauktos - 2,
t. y. 2019-12-18 nutraukta UAB
„Lanalita“, 2019-12-31 vadovas pateikė
pareiškimą teismui dėl bankroto bylos
iškėlimo ir 2019-12-19 nutraukta UAB
„Rokų keramika“, 2019-12-30 pateiktas
atskirasis skundas, nutartis neįsiteisėjus.
Dar nėra patvirtinti 5 draudėjų
restruktūrizavimo
planai,
kurių
kreditorinių reikalavimų bendra suma
sudaro 100,70 tūkst. Eur.
Atstovaujant Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos (toliau –
VSDFV) Kauno skyriaus interesus

restruktūrizavimo
bylose
kontroliuojamas restruktūrizavimo plano
vykdymas
ir
einamųjų
įmokų
mokėjimas,
informuojami
administratoriai ir vadovai dėl įmokų
mokėjimo. Nustačius, kad laiku
nemokamos
einamosios
įmokos,
bendradarbiaujama su Registro skyriumi
dėl mokėjimo nurodymų pateikimo. Du
kartus per mėnesį vyko Asaichi
susirinkimai, kurių metu atstovaujantys
restruktūrizavimo
bylose
pristatė
draudėjų einamųjų įmokų mokėjimą ir
kreditorinio reikalavimo pagal planą
dengimą, buvo sprendžiamos problemos.
Buvo siųsti 5 draudėjams raštai dėl
dokumentų pateikimo patikrinimui, 7
draudėjams rašyti raštai dėl netinkamo
einamųjų įmokų mokėjimo ir ketinimo
kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos
nutraukimo, 4 draudėjams siųsti
pranešimai dėl bankroto bylos kėlimo, 1
draudėjui rašytas raginimas dėl skolos
sumokėjimo. Pagal draudėjų pateiktus
dokumentus arba gavus informaciją iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau
– VMI) sąskaitų faktūrų registro ir
nustačius draudėjų 6 debitorius, jiems
rašyti raginimai sumokėti skolą.
Patikrinus
draudėjo
pateiktus
dokumentus ir nustačius mokėjimo
eiliškumo pažeidimą UAB „Transmiva“
vadovui
surašytas
administracinio
nusižengimo protokolas. Dėl UAB
„Kėdainių oda“ 2019-09-30 buvo
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išsiųstas ieškinys dėl restruktūrizavimo
bylos nutraukimo, kuri 2019-12-10
sumokėjo 124 tūkst. Eur einamųjų įmokų
ir tuo pagrindu buvo atsiimtas
pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo.
Analizuojant einamųjų įmokų mokėjimą,
nustatyta, kad 15 draudėjų einamąsias
įmokas moka patys arba nusirašo
pateikus mokėjimo nurodymus ir
įsiskolinimo Fondo biudžetui neturi, iš jų
7 restruktūrizuojami draudėjai skolos
restruktūrizavimo procese neturi ir
nesame pateikę kreditorinio reikalavimo.
Didžiausia
problema
atstovaujant
restruktūrizavimo bylose yra ta, kad
bendrovėms susiduriant su finansiniais
sunkumais nuolat vėluojami mokėti
einamieji mokėjimai, nepakankant lėšų
atsiskaitymui
su
kreditoriais
restruktūrizavimo plane numatytais
terminais,
koreguojami
restruktūrizavimo planai ir atsiskaitymai
su kreditoriais nukeliami vėlesniam
laikotarpiui.
Dažnai
bendrovėms
nepavyksta įveikti laikinų finansinių
sunkumų, restruktūrizavimo bylos yra
nutraukiamos,
o
kreditoriai
dėl
neįgyvendintų planų ir atsiradusių
papildomų įsiskolinimų patiria žalą.
Atstovaujant įmonių restruktūrizavimo
procese pastebima tendencija, kad
Teismai iškelia restruktūrizavimo bylas
ir bendrovėms, turinčioms didelių
įsipareigojimų
kreditoriams
bei
finansinių sunkumų. Pagal esamas
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1.1.5. Per 4 darbo dienas nuo skolos Pasiektas įmokų surinkimo lygis – Registro skyrius
atsiradimo momento draudėjams, 93 proc.
skolingiems
Fondo
biudžetui
valstybinio socialinio draudimo įmokų
(toliau – įmokos) už darbuotojus, per
piniginių lėšų apribojimų informacinę
sistemą (PLAIS) pateikti mokėjimo
nurodymus

1.2.

2019-12-31

aplinkybes, bendrovei turėtų būti keltina
bankroto byla. Iškėlus restruktūrizavimo
bylą, atsiranda einamųjų įmokų
mokėjimo problema, t. y. bendrovės
nepajėgios mokėti einamųjų VSD
įmokų, o be einamųjų mokėjimų dar turi
būti vykdomas ir restruktūrizavimo
planas.
Įvykdyta iš dalies.
Per 2019 m. per PLAIS iš 62933
draudėjų
mokėjimo
nurodymais
perduota išieškoti 23 mln. 983 tūkst. Eur
skola, mokėjimo nurodymais iš 42782
draudėjų (68 proc. draudėjų, kuriems
buvo pateikti mokėjimo nurodymai)
gauta 18 mln. 646 tūkst. Eur (78 proc.
mokėjimo
nurodymais
išieškomos
sumos) įplaukų. VSDFV Kauno skyriaus
2019 m. 9 mėnesių bendras įmokų
surinkimo lygis siekė 88,64 proc.
Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu bendras įmokų surinkimo
lygis padidėjo 0,57 proc., aukštų
rezultatų reikšmė 88,12 proc. rodiklis
pasiektas. Preliminariais duomenimis
2019 m. priskaitytų įmokų suma
(įskaitant ir likutį metų pradžioje) sudaro
841,3 mln. Eur, surinkta įmokų su
užskaitomis 782,2 mln. Eur. 2019 m. IV
ketvirčio įmokų surinkimo lygis sudaro
92,98 proc.

Analizuoti skolingų draudėjų sąrašus:

1.2.1. Draudėjus, kurie pateikė SAM Papildytas rizikingų draudėjų sąrašas Registro skyrius
pranešimus už praėjusį mėnesį ir
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2019 m.

Įvykdyta.

priskaičiuotų įmokų daugiau kaip 500
Eur nesumokėjo arba jos nebuvo
išieškotos
pritaikius
priverstinio
poveikio priemones, įtraukti į rizikingų
draudėjų sąrašus
1.2.2. Atlikti draudėjų, kurių pateikti
pranešimai
pagal
Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 13
straipsnio 2 dalį sustabdyti specialisto
įvertinimui, dokumentų patikrinimo
procedūrą

Į rizikingų draudėjų sąrašą per 2019 m.
buvo įrašyti 578 draudėjai.

Registro skyriaus specialistas, pagal
pateiktus dokumentus nustatęs, kad
skolingas Fondo biudžetui draudėjas,
turintis daugiau kaip 20 apdraustųjų
asmenų, veiklą vykdo, teikia
dokumentus draudėją kuruojančiam
Įmokų
išieškojimo
skyriaus
specialistui dėl pritarimo/nepritarimo
sustabdyto SD pranešimo duomenų
įrašymui į Registrą.
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Įmokų
išieškojimo
skyrius
Registro skyrius

2019 m.

Įvykdyta.
Per 2019 metus iš Registro skyriaus buvo
gauti 1 draudėjo, turinčio daugiau kaip
20 apdraustųjų, dokumentai dėl
pritarimo/nepritarimo sustabdyto SD
pranešimo duomenų įrašymui į Registrą.
Nustačius, kad draudėjas vykdo veiklą,
įrašius duomenis į Registrą, skola Fondo
biudžetui padidėjo 21,6 tūkst. Eur.
Atliktas
draudėjo
dokumentų
patikrinimas, turtui pritaikyta antrinė
priverstinė hipoteka, skolos išieškojimas
perduotas vykdyti antstoliui.
Kiekvieną mėnesį Registro skyriaus
specialistai analizavo draudėjų, kurių
pateikti pranešimai pagal Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 13
straipsnio 2 dalį sustabdyti specialisto
įvertinimui, pateiktų SAM pranešimų
duomenis dėl pranešimo duomenų
įrašymo į Registrą. Per 2019 m. 11
mėnesių dėl galimo draudėjo veiklos
nevykdymo arba rizikingumo buvo
sustabdyti
6568
pateikti
SAM
pranešimai, t. y. vidutiniškai per mėnesį
specialisto įvertinimui yra sustabdomi
597 SAM pranešimai. Specialistai,
įvertinę draudėjo pateiktus dokumentus
ir nustatę, kad draudėjas vykdo veiklą
arba išnykus aplinkybėms dėl kurių buvo

nustatyta, kad draudėjas veiklos
nevykdo, per mėnesį vidutiniškai į
Registrą įrašo 514 draudėjų (86,1 proc.),
neįrašo 28 draudėjų (4,69 proc.) pateiktų
SAM duomenų. Kiekvieną mėnesį
vidutiniškai iš 55 draudėjų (9,21 proc.
nuo sustabdytų specialisto įvertinimui)
reikalaujama pateikti veiklą įrodančius
dokumentus.
Kas mėnesį parengta ataskaita apie Registro skyrius
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

1.2.3. Atlikti per ataskaitinį ketvirtį pasiektų
įmokų surinkimo lygio, draudėjų,
skolingų Fondo biudžetui virš 3 Eur,
dalies, veiklos vertinimo rezultatų
analizę pagal kiekvieną specialistą

Per metus 3 proc. sumažėjusi
draudėjų skola Fondo biudžetui ir 2
proc. skolingų draudėjų dalis
2 kartus per metus suorganizuoti su
specialistais susirinkimai, kurių metu
aptarti veiklos vertinimo rodiklių
pokyčiai, numatytos priemonės
rodikliams gerinti
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Įmokų
išieškojimo
skyrius
Registro skyrius

2019 m.

Įvykdyta.
Kas mėnesį kiekvienas specialistas
parengia ataskaitą apie draudėjus, kurių
pateikti pranešimai buvo sustabdyti
specialisto įvertinimui ir kurių duomenys
įrašyti, neįrašyti į Registrą arba draudėjų
paprašyta pateikti veiklą įrodančius
dokumentus. Ataskaitose yra nurodomos
priežastys kodėl konkretaus draudėjo
sustabdyto SAM pranešimo duomenys
įrašyti į duomenų bazę arba pranešimas
atmestas.
Įvykdyta iš dalies.
Įmokų taikomosios sistemos 2020-01-14
duomenimis, vadovaujantis 2019 metų
IV
ketvirčio
Viršnormatyvinio
įsiskolinimo nuo 3,01 Eur ataskaita pagal
įmonės tipus, skolingų draudėjų virš 3
Eur skola 2020-01-02 Fondo biudžetui
sudarė 5621,02 tūkst. Eur ir lyginant su
2018 m. IV ketvirčiu, kuomet skola buvo
18286,04 tūkst. Eur sumažėjo 15 proc.
Skolingų draudėjų virš 3 Eur skaičius
Įmokų taikomosios sistemos 2020-01-14
duomenimis 2019 metų IV ketvirčio

pabaigoje sudarė 10172 ir lyginant su
2018 m. IV ketvirčiu, kuomet buvo
10828, sumažėjo 656 draudėjais, t.y. 6,1
proc.
Preliminariais
2020-01-14
Įmokų
taikomosios sistemos duomenimis,
draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš
3,01 Eur, dalis 2019 metų IV ketvirtį
sudaro 11,84 proc. Lyginant su 2018
metų IV ketvirčiu, kuomet skolingų
draudėjų virš 3,01 Eur dalis sudarė 13,75
proc., sumažėjo 1,91 proc.
Pasiekti skolingų Fondo biudžetui virš
3,01 Eur, dalies numatytą aukštų 2 proc.
rezultatų reikšmę pritrūko 0,09 proc., bet
tai įtakojo savarankiškai dirbančių
asmenų skolingų Fondo biudžetui
skaičiaus padidėjimas, kuris susijęs su
registruotų
teritoriniame
skyriuje
draudėjų skaičiaus padidėjimu ir su tuo,
kad priverstinio poveikio priemonės
savarankiškai dirbantiems asmenims
buvo pradėtos taikyti tik lapkričio
mėnesį.
Kadangi 2019 metų IV ketvirčio
rezultatai dar labai netikslūs, vertintinas
VIS operatyvius skolingų draudėjų
dalies proc. dinamikos rodiklius, kuris
2019-12-30 sudarė 8,65 proc. Palyginus
su 2018 m. gruodžio mėnesio rodikliu,
kuris buvo 9,53, jis sumažėjo 0,88 proc.
Įmokų išieškojimo skyriaus susirinkimo
protokoluose:
2019-03-25
Nr.
(1.34E)DV_V-3451, 2019-06-07 Nr.
(1.34E)DV_V-6596, 2019-10-23 Nr.
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1.2.4. Siekiant didinti einamųjų įmokų
surinkimą iš savarankiškai dirbančių
asmenų, kiekvieną mėnesį informuoti
draudėjus,
nustatytais
terminais
nesumokėjusius daugiau kaip 3 Eur
einamųjų
privalomojo
sveikatos
draudimo (PSD) įmokų, apie PSD
įmokų dydį ir prievolę savalaikiai
mokėti įmokas

Kartą per ketvirtį išanalizuotas Registro skyrius
savarankiškai dirbančių asmenų,
skolingų PSD įmokų, skaičiaus ir
skolos Fondo biudžetui pokytis

13

2019 m.

(1.34E)DV_V-11875, 2019-11-19 Nr.
(1.34E)DV_V-13325, aptarti veiklos
rezultatai ir priemonės, bei numatyti
atlikti veiksmai rodikliams gerinti.
2019 m. kiekvieną ketvirtį atlikta per
ataskaitinį ketvirtį pasiektų įmokų
surinkimo lygio, draudėjų, skolingų
Fondo biudžetui virš 3 Eur, dalies
veiklos vertinimo rezultatų analizę pagal
kiekvieną specialistą. Preliminariais
duomenimis 2019 m. pabaigoje
draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš
3 eurų, dalis sudarė 11,83 proc. Per
2019 metus preliminariais duomenimis
skolingų draudėjų dalis sumažėjo
2,52 proc.
Preliminariais duomenimis draudėjų
skola praleistais mokėjimo terminais
2019 m. pabaigoje sudarė 15627,6 tūkst.
Eur. Per 2019 m. draudėjų skola mažėjo
2658,4 tūkst. Eur arba 14,54 proc.
Per 2019 m. (2019-03-21 ir 2019-06-03)
suorganizuoti 2 Registro skyriaus
specialistų susirinkimai, kurių metu
aptartos priemonės veiklos rodikliams
gerinti.
Įvykdyta.
2019-04-01 duomenimis 6373 draudėjai
buvo skolingi 2502,4 tūkst. Eur PSD
įmokų,
preliminariais
2020-01-01
duomenimis 7112 draudėjai buvo
skolingi 2741,8 tūkst. Eur PSD įmokų.
Per 2019 m. II-IV ketvirtį PSD įmokų
skolingų draudėjų skaičius padidėjo 739
draudėjais arba 11,6 proc., PSD įmokų

2.

Gerinti
apdraustųjų
asmenų Apdraustųjų,
apie
duomenų tvarkymo kokybę:
draudėjai nepateikė
dalis – 0,3 proc.

2.1.

Kas mėnesį analizuoti apdraustųjų,
kurių duomenys per laikotarpį nuo
2011 m. iki vertinamojo laikotarpio
neįrašyti į duomenų bazę (įvertinant ir
atleistuosius asmenis iki jų atleidimo
datos), skaičiaus pokytį

kuriuos
duomenų

Išanalizuoti
specialistų
atlikti Registro skyrius
veiksmai
gerinant
apdraustųjų
asmenų duomenų tvarkymo kokybę,
numatytos
priemonės
rodikliui
gerinti
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2019 m.

skolos suma padidėjo 239,4 tūkst. Eur
arba 9,57 proc. Per ataskaitinį laikotarpį
PSD įmokų virš 3 Eur skolingų asmenų,
įsigijusių verslo liudijimus, skaičius
padidėjo – 190 draudėjų, vykdančių
individualią veiklą – 688, mažųjų
bendrijų narių – 31, kitų draudėjų tipų
skolingų draudėjų skaičius sumažėjo 170
draudėjų.
Registro skyriaus specialistai (Registro
duomenų tvarkymui) įpareigoti iki
kiekvieno mėnesio 20 dienos visomis
turimomis
ryšio
priemonėmis
sistemingai informuoti savarankiškai
dirbančius asmenis, kurie nesilaiko PSD
įmokų mokėjimo terminų apie įmokų
dydį ir pareigą savalaikiai sumokėti PSD
įmokas.
Įvykdyta.
Apdraustųjų
duomenų
tvarkymo
kokybės vertinimo rodiklio reikšmė
2019-12-01 duomenimis 0,29 proc.
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, ir
apdraustųjų, kurių
duomenys per laikotarpį nuo 2011 m. iki
vertinamojo laikotarpio neįrašyti į
duomenų bazę (įvertinant ir atleistuosius
asmenis iki jų atleidimo datos), sąrašus.
Nustatyta, kad 2019 metų sausio 1 dienai

buvo 424 draudėjai, nepateikę duomenų
apie 1108 apdraustųjų draudimo
laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas
(bendras apdraustųjų, už kuriuos turi būti
teikiami duomenys skaičius – 248800),
apdraustųjų duomenų tvarkymo kokybės
vertinimo rodiklio reikšmė – 0,45 proc.
Įvertinus per ataskaitinį laikotarpį
sutvarkytus duomenis ir tai, kad
draudėjai per ataskaitinį laikotarpį naujai
nepateikia duomenų apie apdraustuosius,
nepateikusių
duomenų
rodiklis
2019-12-01 buvo 0,29 proc. Išanalizavę
sąrašus apdraustųjų, kuriems Registre
neįrašytos draudžiamųjų pajamų ir
įmokų sumos už draudimo laikotarpius
iki 2019-11-30 nustatyta, kad yra 369
draudėjai, nepateikę duomenų apie 739
apdraustųjų draudimo laikotarpius ir
draudžiamąsias pajamas. Per 2019 m. I
pusmetį iš nagrinėjimo sąrašo sutvarkyta
178 draudėjų duomenys apie 556
apdraustuosius ir naujai 195 draudėjas
nepateikė
duomenų
apie
545
apdraustuosius, o per 2019 m. II pusmetį
iš nagrinėjimo sąrašo sutvarkyta 153
draudėjų
duomenys
apie
474
apdraustuosius ir naujai 114 draudėjų
nepateikė
duomenų
apie
203
apdraustuosius. Apdraustųjų duomenų
tvarkymo kokybės vertinimo rodiklio
reikšmė 2019-12-01 – 0,29 proc.
(sumažėjo 0,16 proc.) Rodiklio reikšmės
gerėjimui įtakos turėjo skolingų draudėjų
pateiktų pranešimų duomenų neįrašymas
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2.2.

Pasibaigus SAM pranešimų pateikimo Operatyvus informacinių pranešimų Registro skyrius
terminui, per 2 darbo dienas siuntimas apdraustiesiems
apdraustiesiems, apie kuriuos 3
mėnesius
duomenys
neteikiami,
išsiųsti informacinius pranešimus
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2019 m.

į Registro duomenų bazę dėl draudėjo
veiklos nevykdymo (pagal Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 13
straipsnį 2 dalį).
Įvykdyta.
Kiekvieną
mėnesį
analizuojami
draudėjų, kurie 3 mėn. ir ilgiau nepateikė
SAM pranešimų apie apdraustuosius
sąrašai. 2019 m. kiekvieną mėnesį
vidutiniškai iš 96 draudėjų, kurie
nepateikė SAM pranešimų, 14 draudėjų
(arba 15,52 proc.) SAM pranešimo
nepateikė už 3 mėn. ar ilgesnį laikotarpį.
Apdraustiesiems, kuriems Registre nėra
duomenų apie 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.
Valstybinei darbo inspekcijai pateikus
pažymas, kuriose konstatuotas darbo
santykių pasibaigimas pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 53 straipsnio
6 punktą, vadovaudamasis iš Valstybinės
darbo inspekcijos gautomis pažymomis,
69 apdraustųjų įrašė duomenis apie
apdraustųjų
socialinio
draudimo
pabaigą. Apdraustiesiems, kuriems
išduotas nedarbingumo pažymėjimas,
suteiktas nedraudiminis laikotarpis

2.3.

Per 5 darbo dienas įrašyti į Registrą Užtikrintas
teisingas
valstybinio
socialinio
draudimo duomenų tvarkymas
pabaigos datas skyriaus iniciatyva
apdraustiesiems,
apie
kuriuos
nepateikti SAM pranešimai už tris
mėnesius ir patvirtintos kitos teisės
aktais nustatytos sąlygos

Registro Registro skyrius

2019 m.

2.4.

Atlikti pasiektų apdraustųjų asmenų 2 kartus per metus suorganizuoti su Registro skyrius
duomenų tvarkymo kokybės rezultatų Registro
skyriaus
specialistais
analizę pagal kiekvieną specialistą
susirinkimai, kurių metu aptarti
veiklos vertinimo rodiklių pokyčiai,
numatytos priemonės rodikliams
gerinti

2019 m.
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draudimo pabaiga įrašyta pasibaigus
nurodytoms
aplinkybėms.
Vadovaujantis
Duomenų
apie
apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir
tikslinimo taisyklių nuostatomis, per
2019 m. pagal priimtus sprendimus
įrašyta
draudimo
pabaiga
480
apdraustųjų asmenų.
Įvykdyta.
Kiekvieną mėnesį apdraustiesiems,
kuriems Registre nėra duomenų apie
socialinio draudimo laikotarpius už ne
trumpesnį kaip trijų kalendorinių
mėnesių laikotarpį, per 5 darbo dienas
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.
2019 m. informaciniai pranešimai
išsiųsti 349 apdraustiesiems.
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 2019 m. sausio 1 dienai
buvo 424 draudėjai, nepateikę duomenų
apie 1108 apdraustųjų draudimo
laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas
(bendras apdraustųjų, už kuriuos turi būti
teikiami duomenys skaičius – 248800),

apdraustųjų duomenų tvarkymo kokybės
vertinimo rodiklio reikšmė – 0,45 proc.,
2019 m. liepos 1 dienai buvo 408
draudėjai, nepateikę duomenų apie 1011
apdraustųjų draudimo laikotarpius ir
draudžiamąsias
pajamas
(bendras
apdraustųjų, už kuriuos turi būti teikiami
duomenys
skaičius
–
252894),
apdraustųjų duomenų tvarkymo kokybės
vertinimo rodiklio reikšmė – 0,40 proc.
Įvertinus per ataskaitinį laikotarpį
sutvarkytus duomenis ir tai, kad
draudėjai per ataskaitinį laikotarpį naujai
nepateikia duomenų apie apdraustuosius,
nepateikusių
duomenų
rodiklis
2019-12-01 buvo 0,29 proc. Išanalizavę
sąrašus apdraustųjų, kuriems Registre
neįrašytos draudžiamųjų pajamų ir
įmokų sumos už draudimo laikotarpius
iki 2019-11-30 nustatyta, kad yra 369
draudėjai, nepateikę duomenų apie 739
apdraustųjų draudimo laikotarpius ir
draudžiamąsias pajamas.
Per 2019 m. (2019-03-21 ir 2019-06-03)
suorganizuoti 2 Registro skyriaus
specialistų susirinkimai, kurių metu
aptartos priemonės veiklos rodikliams
gerinti.
3.

Gerinti išmokų administravimą:

3.1.

Mažinti pensijų ir kitų pensinio Pateiktų reikalavimų grąžinti
pobūdžio išmokų permokas:
pensijų ir kitų pensinio pobūdžio
išmokų permokas lygis – 99 proc.
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Įvykdyta.
Pateiktų reikalavimų grąžinti pensijų ir
kitų išmokų permokas lygis 100 proc.
2019
m.
nustatytos
217
pensijų/kompensacijų permokos.

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

2019 m.

3.1.2. Siekiant išvengti naujų našlių pensijų Teisingai ir pagrįstai paskirtos ir Pensijų skyrius
permokų susidarymo rizikos, skiriant mokamos našlių pensijos
našlių pensiją pirmą kartą, Gyventojų
registre tikrinti duomenis apie asmenų

2019 m.
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183 permokos padengtos (iš jų 110
padengtos pagal permokų įskaitymo
sprendimus), 6 permokos perduotos
Teisės ir personalo skyriui, 15 permokų
yra išieškomos pagal išieškojimo
sprendimą, 7 permokos perduotos
išieškojimui į kitą teritorinį skyrių, 3
permokos dengiamos dalimis, 2
permokos perduotos Fondo valdybai
nurašymui, 1 permokai išsiųstas
reikalavimas padengti iki 2019-01-29.
Įvykdyta.
Per 2019 metus Pensijų skyriuje
nustatyta 73 atvejai, kai permokos
susidarė dėl išmokos gavėjo kaltės:
- 25 atvejais per 3 darbo dienas po
permokos nustatymo asmeniui buvo
išsiųstas raginimas grąžinti permoką
geranoriškai;
- 4 atvejais permokos išieškojimui
perduotos Užsienio išmokų tarnybai.
Dėl pavėluotai gautų duomenų apie
pensijos gavėjo mirtį permokos susidarė
39 atvejais, dėl kurių susigrąžinimo
pateikti
tarnybiniai
pranešimai
direktoriui per 5 darbo dienas po
informacijos apie mirtį gavimo.
5 atvejais sprendimas dėl permokos
išieškojimo iš asmeniui mokamos
pensijos priimtas per 40 kalendorinių
dienų po permokos nustatymo.
Įvykdyta.
Siekiant užtikrinti našlių pensijų skyrimo
ir mokėjimo teisingumą ir pagrįstumą,
nustačius, kad Gyventojų registre nėra

santuokas;
Išmokų
taikomojoje
sistemoje (toliau - ISTS) 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

duomenų apie našlių pensijos gavėjo
santuoką su mirusiu asmeniu ar yra
duomenų
nesutapimai,
rašomi
paklausimai Gyventojų registro tarnybai
dėl duomenų apie santuokas įvedimo ar
patikslinimo.
Per 2019 metus nustatytos 4 permokos.

3.1.3. Siekiant išvengti pensijų ir kitų išmokų 100 proc. patikrinti visi aukšto Pensijų skyrius
permokų,
vykdyti
valstybinio rizikingumo rizikingi atvejai
socialinio
draudimo
fondo
administravimo įstaigų išmokų rizikos
valdymo modulyje (IRVM) atrinktų
pensijų veiklos srities rizikingų atvejų
atranką
tikrinimui,
paskirstymą
vykdytojams ir patikrinimą
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2019 m.

Įvykdyta.
Siekiant išvengti pensijų ir kitų išmokų
permokų, 2019 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 2019-01-01 – 201912-31 IRVM atrinkti aukšto rizikingumo
atvejai buvo nukreipti tikrinimui, iš jų:
rizikos
veiksnio
„Suklastoti
duomenys/dokumentai apie stažą arba
gautas pajamas iki 1994-01-01“ aukšto
rizikingumo atvejų nebuvo atrinkta,
- rizikos veiksnio „Socialinio draudimo
pensijų permokos asmenims, kuriems už
tą patį stažą gali būti paskirtos ir
mokamos pensijos Lietuvoje ir kitoje
valstybėje“ buvo atrinkta 35 aukšto
rizikingumo atvejai - 33 atvejai buvo
patikrinti, 2 atvejai dar tikrinami. Rizika
nepasitvirtino nei vienu iš atrinktų ir
patikrintų rizikingų atvejų.

3.1.4. Siekiant užtikrinti vienodą teisės aktų
taikymo
praktiką
bei
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
3.1.5. Nustačius išmokų permokas, užtikrinti,
kad būtų pateikti visi reikalavimai
grąžinti išmokų permokas ar priimti
permokų išieškojimo sprendimai

Organizuoti 1 vidiniai mokymai

Pensijų skyrius

Priėmus sprendimus dėl išmokų
permokų
nustatymo
permokų
pateikti reikalavimus grąžinti išmokų
permokas ar priimti permokų
išieškojimo sprendimus per 3 darbo
dienas.
Pateikta ne mažiau kaip 95 proc.
permokų reikalavimų. Parengta
ataskaita

Pašalpų
ir 2019-01-15nedarbingumo
2019-01-31
kontrolės
skyrius
2019-04-152019-04-30

pareikšti
reikalavimų Teisės ir
3.1.6. Reikalavimus dėl pensijų ir kitų Galimų
išmokų
permokų
susigrąžinimo pateikimo lygis ne mažiau kaip 95 personalo
pareikšti per 10 darbo dienų nuo proc.
skyrius
reikiamų duomenų ar dokumentų
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2019 m.

2019-07-152019-07-31
2019-10-152019-10-31
2019 m.

- rizikos veiksnio „Permokos mirusiems
asmenims“ buvo atrinkta 40 aukšto
rizikingumo atvejų – 36 atvejų buvo
patikrinti, 4 atvejai dar tikrinami. Išmokų
mokėjimas buvo sustabdytas 3 atvejais,
iš jų 2 atvejais paaiškėjo, kad asmenys
yra gyvi, 1 atveju apie asmenį jokių
duomenų neturime, kitais atvejais rizika
nepasitvirtino.
Įvykdyta.
2019 metais buvo organizuoti 2 vidiniai
mokymai „Grįžusių iš Fondo valdybos
bylų
pastabų
ir
rekomendacijų
aptarimas“.

Įvykdyta.
Pasiektas 100 proc. pateiktų reikalavimų
grąžinti išmokų permokas lygis: dėl visų
nustatytų 68743,76 Eur išmokų permokų
(įskaitant likutį ataskaitinio laikotarpio
pradžiai), pateikti reikalavimai.
Priemonė įvykdyta, viršijus sutartą
vertinimo rodiklį.

Įvykdyta.
Reikalavimai dėl perduotų permokų
išieškojimo pareikšti 100 proc.

3.2.

gavimo,
reikalingų
tokiam
reikalavimui pareikšti
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 pateikimą
dėl išmokų (pašalpų srities)
permokų susigražinimo:

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 personalo skyriui išmokėtų
sumų
išieškojimui
atgręžtinio
reikalavimo teise

Regresinių
reikalavimų
dėl
išmokėtų draudimo išmokų dėl
nelaimingų
atsitikimų
darbe
susigrąžinimo pateikimo lygis –
99proc.;
Regresinių reikalavimų dėl ligos
išmokų, išmokėtų dėl traumų
buityje, įvykusių dėl trečiųjų
asmenų kaltės, susigrąžinimo
pateikimo lygis – 99 proc.;
Reikalavimų dėl išmokų (pašalpų
srities) permokų susigrąžinimo
pateikimo lygis – 99 proc.
Išmokų dokumentai apie išmokėtas
sumas Teisės ir personalo skyriui, šių
sumų
išieškojimui
atgręžtinio
reikalavimo teise, perduoti VSDFV
Kauno skyriaus išmokėtų pašalpų,
pensijų ir kitų išmokų išieškojimo
atgręžtinio reikalavimo teise tvarkos
apraše (patvirtinta VSDFV Kauno
skyriaus direktoriaus 2013 m.
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1.V-194
(Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Kauno skyriaus
direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 1.VE-321 redakcija)
nustatytais terminais t.y. ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas nuo išmokos
(kai
išmokama
visa
suma)
išmokėjimo dienos ar Pašalpų ir
nedarbingumo kontrolės skyriaus
vyriausiojo specialisto, vykdančio
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Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius
2019-01-152019-01-31
2019-04-152019-04-30
2019-07-152019-07-31
2019-10-152019-10-31

Įvykdyta.
Parengta ataskaita apie 2019 metais
Teisės ir personalo skyriui išieškojimui
regreso tvarka perduotus atvejus. Iš 326
išmokų dokumentų 99,39 (2 pavėluotai)
proc. laiku (ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo išmokos (kai išmokama visa
suma) išmokėjimo dienos ar Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės
skyriaus
vyriausiojo
specialisto,
vykdančio
nedarbingumo
kontrolę,
išvados
pateikimo) perduoti Teisės ir personalo
skyriui žalos iš trečiųjų asmenų
išieškojimui (423070,12 Eur išmokėtų
sumų dėl traumų, įvykusių galimai dėl
trečiųjų asmenų kaltės):
 98 atvejai, 210748,12 Eur dėl
nelaimingų atsitikimų darbe



nedarbingumo kontrolę, išvados
pateikimo.
Parengta ataskaita apie ne mažiau
kaip 99 proc. perduotas išmokėtas
draudimo išmokas dėl nelaimingų
atsitikimų darbe bei ligos išmokas,
išmokėtas dėl traumų buityje,
įvykusių dėl trečiųjų asmenų kaltės
nustatytais terminais

228 atvejai, 212322,00 Eur dėl
traumų buityje.
99,39 proc. dokumentų perduota
nustatytais terminais. Priemonė įvykdyta
viršijus sutartą 99 proc. vertinimo
rodiklį.

Teisės
3.2.2. Reikalavimus dėl išmokėtų socialinio
draudimo
išmokų
susigrąžinimo
personalo
regreso tvarka pareikšti per 10 darbo
skyrius
dienų nuo reikiamų duomenų ar
dokumentų gavimo, reikalingų tokiam
reikalavimui pareikšti
Galimų
pareikšti
regresinių
reikalavimų dėl
3.2.3. Reikalavimus dėl periodiškai mokamų
išmokėtų
draudimo
išmokų
išmokų susigrąžinimo regreso tvarka
susigrąžinimo pateikimo lygis ne
pareikšti kartą per metus
mažesnis kaip 95 proc.

ir

2019 m.

pareikšti
reikalavimų Teisės
3.2.4. Reikalavimus dėl išmokų (pašalpų Galimų
srityje)
permokų
susigrąžinimo pateikimo lygis ne mažiau kaip 95 personalo
pareikšti per 10 darbo dienų nuo proc.
skyrius
reikiamų duomenų ar dokumentų
gavimo,
reikalingų
tokiam
reikalavimui pareikšti
Užtikrinti nedarbingumo kontrolės
4.
vykdymo kokybę:

ir

2019 m.
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Įvykdyta.
Per 2019 m. 100 proc. pareikšti
reikalavimai dėl draudimo išmokų dėl
nelaimingų atsitikimų darbe, dėl kurių
galimi regresiniai ieškiniai iš trečiųjų
asmenų per ataskaitinį laikotarpį
(įskaitant likutį ataskaitinio laikotarpio
pradžiai). Iš viso pareikšta 210906 Eur
sumai. Taip pat 100 proc. pareikšti
reikalavimai dėl paskirtų ligos išmokų
(pašalpų) išmokėtų dėl traumų buityje
suma, dėl kurių galimi regresiniai
ieškiniai iš trečiųjų asmenų per
ataskaitinį laikotarpį (įskaitant likutį
ataskaitinio laikotarpio pradžiai). Iš viso
pareikšta 151847 Eur sumai.
Įvykdyta.
Reikalavimai dėl perduotų išmokų
permokų išieškojimo pareikšti 100 proc.

Operatyviosios
laikinojo
Vykdyti
kokybišką
operatyviąją
nedarbingumo kontrolės kokybė – ne
laikinojo nedarbingumo kontrolę:
mažiau nei 80 proc.
praėjusio
mėnesio
4.1.1 Apibendrinus
medicininių dokumentų patikrinimo
pažymose nustatytus Elektroninių
nedarbingumo pažymėjimų (toliau ENP) bei elektroninių nėštumo ir
gimdymo
atostogų
pažymėjimų
išdavimo taisyklių (toliau - Taisyklės)
pažeidimus ir suformavus ENP,
kuriuos išdavė gydytojai, Taisykles ENP užbaigti GKK posėdžio metu ar
pažeidę daugiau kartų nei vidutiniškai, iki jo. Parengta ataskaita bei pasiekta
sąrašą, atrinkti šių gydytojų laikinai operatyviosios
laikinojo
nedarbingais pripažintus asmenis, nedarbingumo kontrolės (toliau –
kuriuos tikslinga kviesti į gydytojų OK) kokybė – ne mažiau nei 80 proc.
konsultacinę komisiją (toliau – GKK)
4.1.2. Pagal ITS rizikingų atvejų sąrašą ir
išanalizavus
turimą
informaciją
kokybiškai
atrinkti
laikinai
nedarbingais pripažintus asmenis,
kuriuos tikslinga kviesti į GKK.
4.1.3. Kiekvieną ketvirtį analizuoti kiekvieno
specialisto operatyviosios kontrolės
kokybę ir pasiektus rezultatus
sumažinti
Elektroninių Organizuoti seminarus, pristatymus
4.2. Siekiant
nedarbingumo
pažymėjimų
bei Taisykles pažeidusiose ASPĮ ne
elektroninių nėštumo ir gimdymo rečiau kaip kartą per metus.
atostogų
pažymėjimų
išdavimo Organizuotų seminarų, pristatymų
taisyklių (toliau Taisyklės) pažeidimų skaičius ir parengta ataskaita
skaičių bei išvengti žalos Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetui,
šviesti asmens sveikatos priežiūros
įstaigas (toliau ASPĮ)
4.1.
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2019-01-15Pašalpų
ir 2019-01-31
nedarbingumo
kontrolės
2019-04-15skyrius
2019-04-30
2019-07-152019-07-31
2019-10-152019-10-31

Pašalpų
ir 2019-01-15nedarbingumo
2019-01-31
kontrolės
skyrius
2019-04-152019-04-30
2019-07-152019-07-31

Įvykdyta.
pasiekta 84,07 proc. OK kokybė.
2019 metais pasiekta 84,07 proc. OK
kokybė (2018 m. - 86 proc., 2017 m. 88,49 proc., 2016 m. - 78,12 proc., 2015
m. - 74,12 proc., 2014 m. - 64,04 proc.,
2013 m. - 49,37 proc.).
2019 metais į GKK iškviesta 8800
asmenų (2018 m. 4671), iš jų
nedarbingumo pažymėjimai užbaigti iki
GKK – 6651 asmeniui, GKK metu – 550
asmenų, 177 asmenims ENP pratęsti iki
3 dienų, 20 asmenų užbaigta, nes
neatvyko į GKK.
Priemonė įvykdyta, viršijus sutartą 80
proc. vertinimo rodiklį, nes pasiekta
84,07 proc. OK kokybė.

Įvykdyta.
Per 2019 metus organizuotas 61
seminaras (dalyvavo 537 gydytojai)
visose ASPĮ, kurių gydytojai, išduodami
ENP, pažeidė Taisykles.

2019-10-152019-10-31
5.

Gerinti klientams teikiamų paslaugų Klientų
pasitenkinimo
kokybę:
paslaugomis lygis - ne mažiau kaip
80 proc.

Įvykdyta
Klientų pasitenkinimo paslaugomis lygis
– 81 proc.

„Slapto kliento“ įvertinimas ne
mažiau kaip 85 proc.

„Slapto kliento“ bendras įvertinimas 96
proc.

Klientų, laukiančių aptarnavimo
ilgiau kaip 30 min. dalis nedidesnė
kaip 5 proc. nuo viso srauto

5.1.

Kelti klientų aptarnavimo specialistų Pagrįstų
skundų
dėl
klientų Klientų
kvalifikaciją, profesinius įgūdžius bei aptarnavimo negauta
aptarnavimo
tobulinti bendravimo su klientais
skyrius
įgūdžius
Pravesta 12 ir daugiau vidinių
mokymų aktualiais pensijų, pašalpų,
įmokų srities bei kitais aktualiais
klientų aptarnavimo klausimais

\
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2019 m.

Per 2019 metų sausio – gruodžio
mėnesius Klientų aptarnavimo skyriaus
(toliau - KAS) priimamuosiuose
aptarnauta 176184 klientai, iš jų 5056
arba 2,87 proc. laukė ilgiau nei 30 min.
Įvykdyta iš dalies
Per 2019 metus gautas 1 pagrįstas
skundas dėl klientų aptarnavimo
kokybės.
Per 2019 metus pravesta 30 vidinių
mokymų 7 temomis: "Aktualūs klientų
aptarnavimo klausimai įmokų ir registro
klausimais. Savarankiškai dirbančių
asmenų įsiskolinimo iki 1500 eurų
atidėjimo klausimai",“ Slaptas klientas.
Klientų
aptarnavimo
standartas.“,
„Aktualūs
klientų
aptarnavimo
klausimai išmokų srityje.“, „Aktualūs
klientų aptarnavimo klausimai pensijų
kaupimo srityje.“, „Aktualūs klientų
aptarnavimo klausimai šalpos pensijų
srityje.“, U1 ir U001 dokumentų
rengimas",
"Socialinio
draudimo

naujovės. Aktualūs įmokų ir registrų
klausimai dėl informacijos apie
Lietuvoje dirbančius užsieniečius".
Analizuojant pasiektus rezultatus,
identifikuoti klientų aptarnavimo
trūkumus ir kartą į ketvirtį
suorganizuoti susirinkimus klientų
aptarnavimo kokybės trūkumams,
pasiektiems rezultatams aptarti

5.2

Organizuoti ir dalyvauti renginiuose,
susijusiuose su informacijos sklaida
apie valstybinį socialinį draudimą,
elektroninių „Sodros“ paslaugų tema,
apie išankstinę registraciją bei tęsti
jaunimo švietimą mokyklose

Pravesta 20 renginių/pranešimų Klientų
renginio metu/švietimo pamokų aptarnavimo
mokymosi
įstaigose
aktualia skyrius
valstybinio socialinio draudimo
tema.
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2019 m.

2019 metais buvo suorganizuoti
susitikimai (2019-03-05 – 2019-03-08
bei 2019-10-10 – 2019-10-17) VSDFV
Kauno skyriaus vadovybės, KAS
vedėjos, KAS patarėjų ir KAS
vyriausiųjų ir vyresniųjų specialistų,
kurių metu aptarti pasiekti rezultatai,
aktualūs klientų aptarnavimo klausimai,
problemos.
KAS vedėja nuolatos vyko į
Senamiesčio, Vilijampolės, Kėdainių,
Jonavos ir Kaišiadorių poskyrių
priimamuosius, bendravo aktualiais
klientų
aptarnavimo,
darbo
organizavimo klausimais.
Įvykdyta
Per 2019 metus dalyvauta/pravesta 46
renginiuose/seminaruose/ susitikimuose
su moksleiviais:
Užimtumo
tarnybos
Kauno,
Kaišiadorių, Jonavos skyriuose (5
seminarai);
- Kauno apskrities VMI Kauno,
Kėdainių skyriuose (2 seminarai);
- pensijų kaupimo klausimais Všį Kauno
miesto
poliklinikos
padaliniams,
Valstybės saugumo departamentui, UAB
„Craft bearings“, UAB "A-PAK", UAB
"Fortera", Lietuvos mokytojų, švietimo
ir mokslo profesinės sąjungos Kauno
susivienijimui, Divizijos generolo Stasio

Raštikio
Lietuvos
kariuomenės
mokyklai, Kėdainių krašto televizijos
Baltikum TV, Kauno Kipro Petrausko
muzikos mokyklai (18 seminarų);
- savarankiškai dirbančių asmenų
tikslinėms grupėms, t. y. Lietuvos
buhalterių ir auditorių asociacijos
nariams, gidų sąjungos nariams,
UAB "R.E.Experts" įmonės NT
brokeriams, Kauno krašto pramoninkų ir
darbdavių asociacijos nariams, KTU
Informatikos fakulteto studentams,
Kauno miesto advokatams, VšĮ
Kaišiadorių
turizmo
ir
verslo
informacijos centro darbuotojams (9
seminarai);
- susitikimai su renginio "Gazelė 2019"
dalyviais, Kauno Jono Pauliaus II
gimnazijos,
Kauno
informacinių
technologijų mokyklos, Kauno Veršvų
gimnazijos, Kauno Jėzuitų gimnazijos,
Kauno Saulės gimnazijos, moksleiviais
(9 susitikimai);
- socialinio draudimo pensijų aktualijų
klausimais Kauno miesto senjorų tarybos
nariams (1 seminaras);
- bendradarbiaujant su Kauno TLK
pravestas seminaras VSDFV Kauno
skyriaus Registro ir Klientų aptarnavimo
skyriaus specialistams (1 susitikimas);
- dalyvavimas apskrito stalo diskusijoje
tema "Darbuotojų iš trečiųjų šalių
įdarbinimas Lietuvos įmonėse: praktinis
įgyvendinimas" (1 susitikimas).
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6.
6.1.

Didinti
vidinės
ir
išorinės
komunikacijos sklaidą/efektyvumą:
Organizuoti visuotinius informacinius Pagal poreikį įvykę susirinkimai
susirinkimus darbuotojams (vykstant
pokyčiams)

Teisės
ir
personalo
skyrius ir kiti
struktūriniai
padaliniai

2019 m.

Įvykdyta.
Dėl planuojamo Pensijų skyriaus
pareigybių mažinimo VSDFV Kauno
skyriaus direktorė vykdė susirinkimus su
Pensijų skyriaus darbuotojais, kurių
metu jie buvo informuoti apie pareigybių
mažinimo planus ir procedūras.
2019-03-09
buvo
organizuoti
susirinkimai su Pensijų skyriaus
specialistais dėl nuo 2019-04-01
vyksiančių
darbo
organizavimo
pakeitimų, kuomet duomenų apie
asmenų stažą ir/ar pajamas kaupimo ir
pensijų ir kompensacijų skyrimo
funkcijas vykdys vienas (universalus)
specialistas, kuriuose dalyvavo VSDFV
direktoriaus
pavaduotoja
Violeta
Latvienė, VSDFV darbuotojų profesinės
sąjungos pirmininkas Vincas Kunca,
VSDFV Kauno skyriaus darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkė Edita
Juodytė, VSDFV Kauno skyriaus
direktoriaus
pavaduotoja
Eglė
Leščinskienė.
Pensijų skyriaus padaliniuose einamieji
darbai buvo aptariami pagal poreikį su
specialistų
grupėmis
(universalių
darbuotojų
darbo
pasiskirstymasorganizavimas, dokumentų skirstymo
eigos pasikeitimai, darbo su sąrašais
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probleminiai klausimai,
organizavimas ir kt.).
7.

Gerinti dokumentų valdymą:

7.1.

Užtikrinti visų naikintinų popierinių Sunaikintų popierinių bylų, kurių Dokumentų
bylų sunaikinimą
saugojimo terminai pasibaigė, dalis – tvarkymo
100 proc.
skyrius

2019 m.

7.2.

Užtikrinti dokumentų tvarkymą iki jų Neįtrauktų į bylas elektroninių Dokumentų
sunaikinimo
dokumentų skaičius (vnt.) – ne tvarkymo
didesnė kaip 70
skyrius
Didinti darbuotojų įsitraukimą ir
pasitenkinimą darbu:
Kelti darbuotojų kvalifikaciją:

2019 m.

8.
8.1.

8.1.1. Siųsti darbuotojus į Fondo valdybos Darbuotojai dalyvavo mokymuose Teisės
organizuojamus mokymus
100 proc. į VSDFV Kauno skyriui personalo
skirtas vietas
skyrius

8.1.2. Vykdyti vidinius mokymus aktualiais Suorganizuoti ne mažiau kaip 1 Visi
veiklos klausimais
mokymai per ketvirtį
struktūriniai
padaliniai
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ir

2019 m.

2019 m.

pavadavimo

Įvykdyta.
2019 metais, pagal dokumentų nurašymo
aktus, suderinus su Kauno regioniniu
valstybės
archyvu,
atrinktos
ir
sunaikintos 330104 bylos.
Įvykdyta.
2019 metais neįtrauktų į bylas
dokumentų - 0.

Įvykdyta.
Darbuotojai dalyvavo visuose Fondo
valdybos organizuotuose bendruosiuose
ir vidiniuose mokymuose, atitinkamai
pagal VSDFV Kauno skyriui skirtų vietų
skaičių.
Įvykdyta.
Įmokų išieškojimo skyriuje 2019-06-04,
2019-11-14, 2019-11-19 vyko vidiniai
mokymai, kurių metu buvo pristatyti ir
aptarti Įmokų išieškojimo skyriaus ir
vyriausiųjų specialistų per 2019 metų IIII ketvirčius pasiekti rezultatai,
naujovės
ir
aktualijos
Įmokų
administravimo ir Registro srityse,
numatyti atlikti darbai, siekiant geresnių
veiklos vertinimo rodiklių.

Per 2019 metus Registro skyriaus
specialistai dalyvavo 5 vidiniuose
mokymuose.
2019 metais Pensijų skyriuje buvo
organizuoti šie vidiniai mokymai:
„Socialinio
draudimo
pensijų
priemokos ir šalpos išmokos: praktinis
įgyvendinimas, dažniausiai kylantys
probleminiai klausimai. Kiti aktualūs
klausimai“ ;
- „Klientų aptarnavimo standarto
reikalavimų laikymasis aptarnaujant
klientus Pensijų skyriuje“;
-„Asmens duomenų tvarkymas“;
- „Aktualūs pensijų permokų išieškojimo
klausimai“;
-„Užsienio
valstybėse
išduotų
dokumentų legalizavimo tvarka“; „Keitimasis informacija struktūrizuotais
elektroniniais
dokumentais
(SED)
skiriant ir mokant šalpos našlaičių
pensijas pagal ES socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo reglamentus“.

Informacinių
sistemų
skyriaus
specialistai
parengė
ir
pagal
darbuotojų pageidavimus nuolat
atnaujino Microsoft Excel programos
mokomąją medžiagą, darbuotojai
nuotoliniu būdu nuolat galėjo su ja
susipažinti.
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8.2.

Organizuoti renginius profesinės Suorganizuoti ne mažiau kaip du Teisės
dienos, metinių švenčių progomis
renginiai.
personalo
skyrius

9.

Kitos prioritetinės kryptys:

9.1.

Pradėti elektroninius informacijos II pusm. pradėti
mainus su Europos Sąjungos ir informacijos mainai
Europos ekonominės erdvės (ES/EEE)
socialinės apsaugos įstaigomis

9.2.

Organizuoti ir užtikrinti sklandų ir
kokybišką Pensijų skyriaus specialistų
darbą skiriant ir mokant šalpos išmokas
bei įgyvendinant kitus nuo 2019-01-01
įsigaliojusius pakeitimus pensijų ir
pensinių išmokų srityje:

ir

elektroniniai Informacinių
sistemų skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius
Registro skyrius
Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės
skyrius
Pensijų skyrius
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2019 m.

Įvykdyta.
Profesinės dienos proga suorganizuotas
renginys, kurio metu darbuotojai
paskatinti padėkos raštais.
Šv. Kalėdų proga suorganizuotas
renginys.

2019 m. III
ketv.

Įvykdyta iš dalies.
Elektroninių informacijos mainų su
Europos
Sąjungos
ir
Europos
ekonominės erdvės (ES/EEE) socialinės
apsaugos
įstaigomis
Informacinių
sistemų skyrius neatliko.
Įmokų išieškojimo skyriuje EESSI
sistemoje
pradėti
elektroninės
informacijos mainai su ES/EEE
socialinės apsaugos įstaigomis. Per 2019
m. IV ketv. užpildyti ir išsiųsti 6
struktūrizuoti elektroniniai dokumentai
(SED), iš jų 3 SED R012 „Prašymas
pateikti informaciją“ ir 3 SED R017
„Susigrąžinimo prašymas ir (arba)
prašymas imtis atsargumo priemonių“.
Pensijų
skyriuje
elektroniniai
informacijos mainai su ES/EEE
socialinės apsaugos įstaigomis nebuvo
vykdomi.

9.2.1. Užtikrinti teisingą iki 2018-12-31 100 proc. teisingai ir savalaikiai Pensijų skyrius
savivaldybių paskirtų šalpos išmokų ir mokamos šalpos išmokos ir
transporto
išlaidų
kompensacijų transporto išlaidų kompensacijos
mokėjimą

2019 m.

9.2.2. Užtikrinti sklandų šalpos išmokų Laiku paskirtos ir išmokėtos šalpos Pensijų skyrius
skyrimą ir mokėjimą pagal po 2019-01- išmokos ir kompensacijos – 100
01 gautus asmenų prašymus
proc.

2019 m.

9.2.3. Užtikrinti socialinio draudimo pensijų Atnaujinti pensijų dydžiai ir Pensijų skyrius
dydžių naujinimą atsižvelgiant į 2018 išmokėtos pensijų nepriemokos iki
metais įgytą stažą ir apskaitos vienetų 2019-07-31
skaičių (įgyvendinant 2018 m.
gruodžio 11 d. įstatymą Nr. XIII-1728)

2019 m. III
ketv.

9.2.4. Užtikrinti sklandų socialinio draudimo Laiku paskirtos ir išmokėtos pensijų Pensijų skyrius
pensijų priemokų skyrimą ir mokėjimą priemokos
(įgyvendinant 2018 m. birželio 29 d.
įstatymą Nr. XIII-1401)

2019 m. I
ketv.

9.2.5. Užtikrinti socialinio draudimo pensijų Perskaičiuotos pensijos ir išmokėtos Pensijų skyrius
asmenims, nutraukusiems dalyvavimą jų nepriemokos iki 2019-11-30
pensijų kaupime, perskaičiavimą
(įgyvendinant 2018 m. birželio 28 d.
įstatymą Nr. XIII-1361)

2019 m. IV
ketv.
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Įvykdyta.
Iš Socialinės paramos skyrių 2019 m.
sausio mėn. perimta apie 10 tūkst. šalpos
išmokų (Šiaulių skyriui perduotos 166
išmokos), kurios visos 100 proc. laiku
išmokėtos.
Įvykdyta.
Per 2020 metus priimta 1172 naujų
prašymų skirti šalpos išmokas, pagal
kuriuos buvo priimti sprendimai dėl
šalpos išmokų skyrimo. Užtikrintas
sklandus šalpos išmokų mokėjimas.
Įvykdyta.
Iki 2019 m. liepos 31 d. atnaujinti 35374
socialinio draudimo pensijų dydžiai,
atsižvelgiant į 2018 metais įgytą stažą
bei apskaitos vienetų skaičių ir 26001
atveju išmokėtos pensijų nepriemokos.
Įvykdyta.
Nuo 2019-02-01 pradėtos mokėti
socialinio draudimo pensijų priemokos.
2019 m. vasario mėn. išmokėtos 11775
priemokos už sausio mėn. laiku.
Pagal ISTS suformuotus sąrašus
kiekvieną mėnesį apskaičiuotos ir
išmokėtos mažų pensijų priemokos 2019 m. vidutiniškai per mėnesį buvo
mokamos 11892 priemokos.
Įvykdyta.
Pagal suformuotus sąrašus iki 2019-1130 perskaičiuotos pensijos 414 asmenų,
nutraukusių
dalyvavimą
pensijų
kaupime. 62 atvejais pensijos dydis
didėjo, 8 atvejais mažėjo, 344 atvejais

priedų
už
stažą Apskaičiuotos naujo dydžio pensijos Pensijų skyrius
9.2.6. Užtikrinti
neperskaičiuotų senatvės pensijų ir išmokėtos jų nepriemokos iki
gavėjams, turintiems didesnį kaip 30 2019-03-31
metų stažą, apskaičiavimą ir dėl šios
priežasties
nuo
2018-01-01
susidariusių
pensijų
nepriemokų
išmokėjimą (įgyvendinant 2018 m.
gruodžio 11 d. įstatymą Nr. XIII-1728)

2019 m. I
ketv.

senatvės
pensijų Pensijų skyrius
9.2.7. Užtikrinti, kad netekto darbingumo Atnaujintas
(invalidumo) pensijų gavėjams būtų mokėjimas ir išmokėtos šių pensijų
atnaujintas
senatvės
pensijos nepriemokos iki 2019-03-31
mokėjimas ir išmokėtos dėl šios
priežasties
nuo
2018-01-01
susidariusios pensijų nepriemokos
(įgyvendinant 2018 m. gruodžio 11 d.
įstatymą Nr. XIII-1728)

2019 m. I
ketv.
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pensijos dydis nesikeitė. Pensijos
perskaičiuotos ir nepriemokos išmokėtos
laiku.
Iš dalies įvykdyta.
VSDFV
Kauno
skyriuje
buvo
suformuotas 3154 asmenų, gaunančių
neperskaičiuotas senatvės pensijas ir
turinčių didesnį kaip 30 metų stažą,
sąrašas. Visas sąrašas buvo patikrintas,
3048 atvejais apskaičiuotos naujo dydžio
pensijos ir išmokėtos jų nepriemokos.
Iki 2019-03-31 buvo išmokėtos
nepriemokos tik tiems gavėjams,
kuriems pensijos pervedamos į bankus,
kadangi programinė įranga paskirtų iki
1995
metų
senatvės
pensijų
(neperskaičiuotų pensijų) priedo už stažą
perskaičiavimui nuo 2018-01-01 buvo
sukurta
tik
2019-03-18,
todėl
apskaičiavus
nepriemokas
jų
išmokėjimas per išmokas mokančią
organizaciją kovo mėnesį jau nebuvo
galimas
(šios
nepriemokos
bus
išmokėtos balandžio mėnesį kartu su
pensijomis).
Įvykdyta.
VSDFV
Kauno
skyriuje
buvo
suformuotas 5245 asmenų, kurie 2018 m.
sausio mėnesį gavo netekto darbingumo
(invalidumo) pensijas ir kuriems iki
2017-12-31 paskirta senatvės pensija,
sąrašas.
Visas sąrašas buvo patikrintas, visais
atvejais, jeigu asmeniui buvo naudinga,
atnaujintas senatvės pensijos mokėjimas,

9.3.

Užtikrinti iki 2018-12-31 savivaldybių Finansinių įrašų registravimas FVS Finansų
paskirtų šalpos išmokų ir transporto už 2018 m. gruodžio mėnesį.
apskaitos
išlaidų kompensacijų finansinių įrašų
skyrius
registravimą
Finansų
valdymo
sistemoje (toliau – FVS)

ir

2019 m. I
ketv.

išmokėtos pensijų nepriemokos iki
2019-03-31.
Įvykdyta.
Sutikrinta savivaldybių dokumentų
perdavimo ir priėmimo aktai su
pateiktais failais. Registruoti mokėtinų
šalpų išmokų ir transporto išlaidų
kompensacijų finansiniai įrašai FVS.

2019-04-10 surašyta finansinių įrašų
registravimo pažyma Nr.(3.9)FV_11978.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Atlikti VSDFV Kauno skyriui
nuosavybės
teise
priklausančių
administracinių
pastatų bei
jų
inžinerinių sistemų techninės būklės
kasmetinę apžiūrą
Organizuoti ir vykdyti esamų patalpų
priežiūros darbus

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

2019 m.

Įvykdyta.
2019 metais atlikta kasmetinė apžiūra

Pagerės dirbančiųjų sąlygos

Ūkio skyrius

2019 m.

Ūkio skyrius

2019 m.

Įvykdyta.
2019 metais, buvo organizuojami ir
vykdomi patalpų priežiūros darbai.
Įvykdyta.
2019 metais įvykdyti viešieji pirkimai.

Ūkio skyrius

2019 m.

Įvykdyta.
2019 metais Kauno skyrius aprūpintas
mažaverčiu
inventoriumi
ir
medžiagomis.

Suorganizuoti 4 seminarai
Informacinės
Užtikrinta darbo su informacinėmis sistemos saugos
įgaliotinis
sistemomis sauga

2019 m.

Įvykdyta.
Suorganizuoti seminarai, darbuotojai
nuolat informuojami

Į visus iki 2016-01-01 įsigytus Informacinių
stacionarius kompiuterius įdiegti sistemų skyrius

2019 m.

Įvykdyta.

Vykdyti
viešuosius
pirkimus, Skaidrūs viešieji pirkimai
užtikrinant jų atitikimą Viešųjų
pirkimų įstatymui
Užtikrinti, kad smulkus mažavertis Sumažės veiklos sąnaudos
inventorius ir medžiagos atitiktų
Kauno skyriaus poreikius
Kartą
per
ketvirtį
organizuoti
seminarus, kuriuose informacinės
sistemos naudotojai bus supažindinti su
pagrindinėmis galiojančių saugos
dokumentų nuostatomis.
Iki
2016-01-01
įsigytiems
stacionariems kompiuteriams įdiegti
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sparčius nejudančių dalių (SSD) nejudančių dalių (SSD) kietieji
kietuosius
diskus,
ir
išplėsti diskai,
praplėsta
operatyvioji
operatyviąją atmintį iki 4 Gb
atmintis iki 4 Gb, kompiuteriai veikia
sparčiau ir stabiliau

_______________________
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Į visus 148 šiuo metu naudojamus, iki
2016-01-01
įsigytus
stacionarius
kompiuterius, įdiegti nejudančių dalių
(SSD) kietieji diskai, operatyvioji
atmintis išplėsta iki 4 Gb, kompiuteriai
veikia sparčiau ir stabiliau.

