VALSTYBINIO SOCIALIONIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MAŽEIKIŲ SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
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.

Didinti
valstybinio
socialinio Įmokų surinkimo lygis – 93 proc.
draudimo (toliau – VSD) ir
privalomojo sveikatos draudimo
(toliau - PSD) įmokų surinkimą:

1.1.

Didinti įmokų surinkimą iš draudėjų:

1.1.1. Analizuoti ir kontroliuoti VSD ir PSD Pasiekti, kad draudėjų, skolingų Fondo
einamųjų
įmokų
mokėjimo
ir biudžetui virš 3 Eur, dalis nuo visų
įsiskolinimo Fondo biudžetui pokyčius draudėjų sudarytų ne daugiau kaip 9 proc.
ir priežastis.

Registro skyriaus
vyresnieji ir
vyriausieji
specialistai.

Kas ketvirtį.

Įvykdyta.
Draudėjų skolingų virš 3 Eur dalis 2019
metais – 10,51 proc. (įskaitant su
biudžetinėmis įstaigomis) ir 10,63 proc. (be
biudžetinių įstaigų). Skyriaus pasiektas
rodiklis palyginus su kitų teritorinių skyrių
bendru rezultatu yra 2,7 proc. punkto mažesnis
(bendras rezultatas – 17,81 proc.).
Įmokų surinkimo lygis už 2019 metus – 94,04
proc.

1.1.2. Analizuoti draudėjų, turinčių pradelstą
skolą ketvirčio pirmai dienai, sąrašus,
tikrinti sankcijų taikymą bei atlikti
siūlymus dėl tolimesnio skolų
išieškojimo.

Registro skyriaus
vyriausieji
specialistai
Įmokų išieškojimo
skyriaus
specialistai

Kas ketvirtį iki
einamojo
ketvirčio
antro
mėnesio
10
dienos.

Įvykdyta.
100 proc. patikrintas sankcijų taikymas
draudėjams, turintiems pradelstą skolą bei
pateikti siūlymai dėl tolimesnių išieškojimo
veiksmų (patikrinti 3285 draudėjų duomenys).
2019 metais parengtos 4
draudėjams
priskaitytų įmokų surinkimo ir pradelstos
skolos analizės ataskaitos.

100 proc. patikrintas visiems draudėjams
pritaikytų sankcijų savalaikiškumas bei
pateikti
siūlymai
dėl
tolimesnių
išieškojimo veiksmų.

Preliminariais duomenimis 2019 metais
pasiekti rodikliai:
- Įmokų surinkimo lygis - 94,04 proc.
- Draudėjų skolingų virš 3 Eur dalis – 10,63
proc. (be biudžetinių įstaigų).
- išieškotinos skolos lygis - (-35,79) proc.

1.2.

1.3.

Analizuoti riziką keliančių draudėjų 100 proc. įtraukti rizikingus draudėjus į
sąrašus ir teikti siūlymus dėl rizikingų draudėjų sąrašą ir kiekvieno
mėnesio 3 darbo dienai pateikti „Rizikingų
tolimesnių išieškojimo veiksmų
draudėjų sąrašą“ dėl nesavalaikio įmokų
mokėjimo, nurodant skolos susidarymo,
nemokumo priežastis bei tolimesnius
išieškojimo veiksmus.

Užtikrinti
savalaikį
formų Paruoštos pusmečio ataskaitos apie
pateikimą
Europos
Sąjungos pateiktas formas bei gautus rezultatus
kompetentingoms institucijoms dėl
skolų išieškojimo Fondo biudžetui
iš skolingų draudėjų

Registro skyriaus
vyresnieji
ir
vyriausieji
specialistai

Kas mėnesį.

Įmokų
išieškojimo
skyriaus
specialistai

2019-06-30
2019-12-31

Įvykdyta.
100 proc. pagal parengtas išvadas Įmokų TS
draudėjai įtraukti/išbraukti į/iš rizikingų
draudėjų sąrašų. 2019 metais į rizikingų
draudėjų sąrašą buvo įtraukti 49 draudėjai ir
išnykus aplinkybėms iš jų 20 išbraukti.
Kiekvieno mėnesio 3 darbo dienai pateikti
„Rizikingų draudėjų sąrašas“ dėl nesavalaikio
įmokų mokėjimo (per 2019 m. patikrinti 377
rizikingų draudėjų duomenys).
Įvykdyta.
2019 metais buvo parengtos ataskaitos:
- apie Europos Sąjungos kompetentingoms
institucijoms pateiktus prašymus (R017) dėl
skolos išieškojimo Fondo biudžetui. ES
kompetentingoms institucijoms buvo pateikti
27 prašymai;
- apie Europos Sąjungos kompetentingoms
institucijoms pateiktus prašymus (R012) dėl
informacijos apie skolingų draudėjų adresą,
pajamas,
turtą.
ES
kompetentingoms
institucijoms buvo pateikta 40 prašymų;
- apie Europos Sąjungos kompetentingoms
institucijoms pateiktus prašymus (H001) dėl
informacijos
apie
skolingų
draudėjų
draustumą. ES kompetentingoms institucijoms
buvo pateikti 23 prašymai.
2019 metais ES kompetentingos institucijos iš
3 skolingų draudėjų išieškojo 841,26 eurų

1.4.

1.5.

2.

2.1.

Užtikrinti įmokų, delspinigių bei 100 proc. patikrinti atidėjimo sutartis Įmokų išieškojimo Kiekvieną
skyriaus
baudų skolos sumokėjimo laiko bei sprendimus
mėnesį
specialistai
atidėjimo sutarčių bei sprendimų
vykdymo kontrolę.

Įvykdyta.
2019 metais Mažeikių skyriuje 581 draudėjui
buvo atidėtas įmokų skolos sumokėjimo
terminas. 391 draudėjas baigė mokėti atidėtas
įmokas pagal laiko atidėjimo sutartis bei
sprendimus. 134 draudėjams sprendimai dėl
skolos atidėjimo buvo panaikinti, kadangi
draudėjai nevykdė savo įsipareigojimų.

Vykdyti restruktūrizuojamų įmonių 100
proc.
patikrinti Įmokų išieškojimo 2019 m.
kontrolę, kad laiku sumokėtų restruktūrizuojamas įmones
skyriaus
einamąsias įmokas bei laiku
specialistai
atsiskaitytų su VSDF biudžetu pagal
patvirtintą restruktūrizavimo planą.

Įvykdyta
2019 m. sausio 1 d. Mažeikių skyriuje buvo 5
restruktūrizuojamos įmonės. 2019 metais
iškeltos 4 restruktūrizavimo bylos ( V. Šutkaus
IĮ 1001 Smulkmena, MB „Laiptima“, UAB
„Žemaitijos keliai“, UAB „Saitema“). 2019
metais 2 restruktūrizavimo bylos nutrauktos
(UAB „Srava“ ir UAB „Žemaitijos prekyba“).
2019 metais 7 draudėjai (UAB „Saurida“,
UAB „Srava“, UAB „Palska“, UAB „Ugnies
takas“, V. Šutkaus IĮ 1001 Smulkmena, UAB
„Žemaitijos keliai“, UAB „Saitema“)
einamąsias VSD įmokas mokėjo laiku. UAB
„Žemaitijos agroprekyba“
priskaičiuotos
einamosios VSD įmokos 2019 metais buvo
išieškomos pagal pateiktus debeto mokėjimo
nurodymus.
2019-02-19
bendrovei
įregistruotas priverstinis įkeitimas transporto
priemonei IVECO 35S12. MB „Laiptima“
einamųjų VSD įmokų nemokėjo.

Gerinti draudėjų apskaitos ir Apdraustųjų, apie kuriuos draudėjai
apdraustųjų
asmenų
duomenų nepateikė duomenų, dalis – 0,25 proc.
tvarkymo kokybę:
Užtikrinti draudėjų apskaitos ir Pasiektas apdraustųjų duomenų tvarkymo Registro skyriaus 2019-12-31
apdraustųjų
duomenų
tvarkymo kokybės rodiklis – 0,25 proc;
vyresnieji
ir
kokybę.
vyriausieji
specialistai

Įvykdyta.
Apdraustųjų, apie kuriuos draudėjai nepateikė
SAM/2-SD pranešimų dalis nuo visų draudėjų
apdraustųjų per 2019 m. I pusmetį sudarė 0,24
proc. 2019 metais pasiekta apdraustųjų, apie
kuriuos nepateikti SAM pranešimai, dalis nuo
visų draudėjų apdraustųjų sudarė 0,03 proc.

Vykdyti draudėjų ir apdraustųjų Ištisiniu būdu patikrinta ne mažiau kaip 5 Registro skyriaus 2019-12-31
duomenų tvarkymo kokybės kontrolę. proc. draudėjų nuo visų aptarnaujamos vyriausieji
zonos draudėjų.
specialistai
(kontrolei).

Įvykdyta.
Patikrinta 7,82 proc. draudėjų duomenų nuo
visų aptarnaujamos zonos draudėjų (patikrinti
1814 draudėjų duomenys).

2.3.

Užtikrinti
apdraustųjų
asmenų
valstybinio
socialinio
draudimo
pabaigos datų įrašymą į Registrą
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos teritorinio skyriaus
iniciatyva, įvertinus teisės aktais
nustatytų sąlygų patvirtinimą.

Registro skyriaus 2019-12-31
vyresnieji
ir
vyriausieji
specialistai

Įvykdyta.
Pasiektas 100 proc. apdraustųjų asmenų, apie
kuriuos draudėjai nepateikė duomenų už 3
mėn., valstybinio socialinio draudimo
pabaigos datos įrašymas į Registrą. 2019
metais skyriaus iniciatyva priimti sprendimai
ir įrašyta valstybinio socialinio draudimo
pabaiga 53 apdraustiesiems.

3.

Gerinti išmokų administravimą:

3.1.

Mažinti pensijų ir kitų pensinio Pateiktų reikalavimų grąžinti pensijų ir
kitų išmokų permokas lygis – 100 proc.
pobūdžio išmokų permokas:
Pensijų
skyriaus Kartą ketvirtyje
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei
Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėjas ir
skyriaus patarėjai

Įvykdyta
Pensijų skyriuje nuolat kontroliuojamas
išmokų mokėjimas, vedama permokų analizė,
siekiant išaiškinti permokų susidarymo
priežastis ir užtikrinti jų išieškojimą. 2019 m.
sausio 1d. permokų likutis buvo 55998,44 Eur.
Per 2019 m. 12 mėn. permokų susigrąžinimo
lygis siekė 61,06 proc. Planuotas permokų
susigrąžinimo lygis per 2019 m. 34 proc.
Iki 2019-12-31 nustatyta 533 naujos
permokos (114+ 419 priemokų permokos dėl
pensijų naujinimo nuo 2019-01-01), iš jų 525
permokų padengta (106+ 419 permokų dėl
pensijų naujinimo nuo 2019-01-01), 8
permokos dengiamos. Pateiktų reikalavimų
grąžinti pensijų ir kitų išmokų permokas
lygis- 100 proc.

2.2.

3.1.1. Atlikti pensijų ir kompensacijų
permokų analizę, kontroliuoti jų
padengimo eigą.
Analizuoti
susidariusių išmokų
permokų priežastis ir
permokėtas
sumas išieškoti iš kaltininkų.

Pasiekti, kad apdraustųjų asmenų, apie
kuriuos draudėjai nepateikė duomenų arba
duomenys neįrašyti pagal LR VSD
įstatymo 13 str. 2 d., už 3 mėnesius būtų
įrašytos į Registrą valstybinio socialinio
draudimo pabaigos datos 100 procentų.

Atlygintina (išieškota) žala fondo
biudžetui iš kaltų asmenų dėl pensijų,
kompensacijų permokų (34%).
Kiekvieną mėnesį pateikta ataskaita apie
nustatytas
permokas
Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau - Fondo valdyba) pensijų skyriui.
Pateiktų reikalavimų grąžinti pensijų ir
kitų išmokų permokas lygis – 100 proc.
Kiekvieną mėnesį pateikta ataskaita apie
nustatytų permokų išieškojimo vykdymą
Pensijų skyriui ir Direktorei.

2019 m. Finansų ir apskaitos skyrius vykdė
Mažeikių skyriaus nustatytų pensijų, šalpos
išmokų permokų išieškojimo vykdymo
apskaitos kontrolę. Ataskaitos apie permokų

išieškojimo vykdymą teiktos atsakingiems
specialistams, Mažeikių skyriaus direktorei.
2019 m. sausio 1 d. pensijų permokų likutis
sudarė 55 998,44 Eur, per einamuosius metus
nustatyta 27 691,83 Eur pensijų permokų, iš
kito skyriaus gauta pensijų permokų už
12 150.82 Eur( t.sk. iš Mažeikių skyriaus
šalpos bazės – 10 434,38 Eur.), išieškota –
37 547,70 Eur, kitam skyriui atiduota 1 943.95
Eur ( į Mažeikių skyriaus šalpos bazę) ir
priimta sprendimų dėl sprendimo dėl
permokos išieškojimo pripažinimo netekus
galios už 21 094,39 Eur. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje pensijų permokos sudarė
35 255,05 Eur.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. iš savivaldybių
perėmus šalpos išmokų mokėjimą, iš Mažeikių
raj., Telšių raj. ir Plungės raj. savivaldybių
pagal priėmimo-perdavimo aktus perimta
šalpos išmokų permokų už 21 068,11 Eur, per
einamuosius metus nustatyta 12 723,27 Eur
šalpos išmokų permokų, iš kito skyriaus gauta
šalpos išmokų permokų už 1 943,95 Eur ( iš
kitų Mažeikių skyriaus veiklos sričių),
išieškota – 6 300,87 Eur, kitam skyriui
atiduota 11 351,65 Eur ( t.sk. į kitas Mažeikių
skyriaus veiklos sritis – 10 434,38 Eur)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šalpos
išmokų permokos sudarė 18 082,81 Eur.
3.1.2. Analizuoti naujai atsiradusių (ar
galinčių atsirasti) permokų priežastis ir
įgyvendinti priemones, mažinančias
pensijų permokų susidarymą.

Dėl specialistų klaidų pensijų permokų
skaičius- ne daugiau 2 proc. (nuo visų
2018 m. patikrintų pensijų bylų (be našlių
pensijų permokų) skaičiaus).

Pensijų
skyriaus Kartą ketvirtyje
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei
3.1.3. Tikrinti, ar pensijų gavėjai už tą patį Patikrinti visi atvejai, kai dėl pensijos Pensijų skyriaus
Kartą mėnesyje
stažą
negauna pensijų kitose kreipiasi:
vyriausieji
valstybėse.
a)asmenys turintys leidimą nuolat gyventi specialistai
Lietuvoje,
b)neturintys Lietuvos pilietybės,

Įvykdyta
Per 2019 m. 12 mėn. permokų dėl specialistų
klaidų nenustatyta.
Dėl IT klaidų pensijų permokų nenustatyta.
Įvykdyta
Per 2019 m. 12 mėn. Pensijų skyriuje
nenustatyta atvejų, kai asmeniui mokama
pensija, kitoje valstybėje už tą patį stažą.

c)į Lietuvą atvykę gyventi iš buvusių
SSRS respublikų.
Kartą ketvirtyje pateikta ataskaita.
3.1.4. Siekti išvengti pensijų permokų, dėl to,
kad
Skyrius,
neturėdamas
informacijos apie gavėjo mirtį kitoje
valstybėje, nepagrįstai perveda gautiną
išmoką į kredito įstaigą.

3.2.

Užtikrinti
pateikimą:

Vadovaujantis Išmokų rizikos valdymo
moduliu (toliau-IRVM) nustatyta tvarka,
100 procentų patikrinti ,,Permokų
mirusiems asmenims rizikos veiksnio“
aukšto rizikingumo atvejai ir IRVM
pažymėti rezultatai.

Pensijų
skyriaus Kartą mėnesyje
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

Įvykdyta
Per 2019 m. 12 mėn. nenustatyta atvejų, kai
skyrius, neturėdamas informacijos apie gavėjo
mirtį, nepagrįstai pervedė gautiną išmoką į
kredito įstaigą.

Pašalpų
ir Kiekvieną mėnesį
nedarbingumo
kontrolės skyriaus
vedėjas ir skyriaus
patarėjas

Įvykdyta
1.Kiekvieną mėnesį pateiktos ataskaitos apie
nustatytas permokas Fondo valdybos Pašalpų
ir nedarbingumo kontrolės skyriui.
2.Išmokų
ir
kompensacijų
permokų
susigrąžinimo pateikimo lygis 100 %.
3. Kiekvieną mėnesį pateiktos ataskaitos apie
nustatytų permokų išieškojimo vykdymą
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriui ir
Direktoriui. 2019 m. sausio 1 d. pašalpų
išmokų permokų likutis sudarė 18 770,56 Eur,
per einamuosius metus nustatyta 9137,87 Eur
pašalpų išmokų permokų, iš kito skyriaus
gauta 820,44 Eur pašalpų išmokų permokų.
Išieškota – 10 389,00 Eur. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje pašalpų išmokų
permokos sudarė 18 339,87 Eur.

regresinių

reikalavimų Regresinių reikalavimų dėl išmokėtų
draudimo išmokų dėl nelaimingų
 dėl išmokų, išmokėtų dėl atsitikimų darbe susigrąžinimo pateikimo
nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių lygis – 99 proc.;
Regresinių reikalavimų dėl ligos išmokų,
dėl trečiųjų asmenų kaltės;
 dėl ligos išmokų, išmokėtų dėl išmokėtų dėl traumų buityje, įvykusių dėl
traumų buityje, įvykusių dėl trečiųjų trečiųjų asmenų kaltės, susigrąžinimo
pateikimo lygis – 99 proc.;
asmenų kaltės;
Užtikrinti reikalavimų pateikimą dėl Reikalavimų dėl išmokų (pašalpų srities)
išmokų (pašalpų srities) permokų permokų susigrąžinimo pateikimo lygis –
99 proc.
susigražinimo

3.2.1. Vykdyti VSD išmokų ir kompensacijų
permokų analizę, kontroliuoti jų 1. Kiekvieną mėnesį pateiktos ataskaitos
padengimo eigą ir susigrąžinimą.
apie nustatytas permokas Fondo valdybos
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės
skyriui.
2.VSD išmokų ir kompensacijų permokų
susigrąžinimo pateikimo lygis 100 %.
3. Kiekvieną mėnesį teikti ataskaitą apie
nustatytų VSD permokų išieškojimo
vykdymą Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyriui ir Direktorei.

Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėjas ir
skyriaus patarėjai

3.3.

4.

Vykdyti išieškojimą iš trečiųjų
asmenų (ar išmokų gavėjų), dėl kurių
kaltės buvo padaryta žala VSD Fondo
biudžetui.

Regresinių reikalavimų dėl išmokėtų
draudimo išmokų bei pensijų dėl
nelaimingų atsitikimų darbe susigrąžinimo
pateikimo lygis – 98 proc.;
Regresinių reikalavimų dėl ligos išmokų,
bei pensijų, išmokėtų dėl traumų buityje,
įvykusių dėl trečiųjų asmenų kaltės,
susigrąžinimo pateikimo lygis – 98 proc.;

Teisės ir personalo 2019 m.
skyriaus vedėjas
Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės skyriaus
patarėjas
Finansų ir
apskaitos skyriaus
vedėjas
Pensijų skyriaus
vedėjas

Įvykdyta
1.Regresinių reikalavimų dėl išmokėtų
draudimo išmokų dėl nelaimingų atsitikimų
darbe susigrąžinimo pateikimo lygis – 100
proc.;
2.Regresinių reikalavimų dėl ligos išmokų
išmokėtų dėl traumų buityje, įvykusių dėl
trečiųjų asmenų kaltės, susigrąžinimo
pateikimo lygis – 100 proc.

Užtikrinti vaikų išlaikymo išmokų Išmokėtų vaikų išlaikymo
išmokų
išieškojimo iš skolininkų lygis – 12 proc.
administravimą
Laiku paskirtų išmokų, skirtų vaikams
išlaikyti, dalis – 100 proc.

4.1.

Užtikrinti vaikų išlaikymo išmokų Laiku paskirtų vaikų išlaikymo išmokų Pašalpų ir
skyrimą
dalis-100 proc.
nedarbingumo
kontrolės skyrius

4.2.

Užtikrinti vaikų išlaikymo išmokų 2019 m. išmokėtų išmokų išieškojimo iš
išieškojimą
skolininkų lygis – 12 proc.
Iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms
pritaikytų sankcijų pateikimo lygis – 70
proc.
Pateikta ataskaita apie išmokėtų vaikų
išlaikymo
išmokų
iš
skolininkų
išieškojimo vykdymą Direktorei.
Pateikta ataskaita apie atidėtų išmokėtų
vaikų išlaikymo išmokų iš skolininkų
išieškojimo vykdymą Direktorei

2019 m.

Įvykdyta
Pagal 2019 m. teiktus prašymus visos vaikų
išlaikymo išmokos paskirtos ir išmokėtos
nustatyta tvarka ir terminais 100 proc. Per
2019 m. paskirtos 6634 vaikų išlaikymo
išmokos.

Įmokų išieškojimo IV ketv.
skyrius
Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėjas ir
skyriaus patarėjai

Įvykdyta
2019 m. gruodžio 31 d. iki 2017-12-31
išmokėtų išmokų išieškojimo susigrąžinimo
pateikimo lygis – 94,38 proc. (pateikta 1871
nurodymų skolininko darbdaviui, pensijos,
stipendijos ar pašalpos mokėtojui, 2925
sprendimų perduota vykdyti antstoliui,
pateikta 28645 debeto mokėjimo nurodymų į
PLAIS, vykdomi 1462 sprendimai dėl skolos
išdėstymo dalimis).
2019 m. Mažeikių skyriuje 627 vaikų
išlaikymo išmokų skolininkams buvo
išdėstytas
skolos
valstybės
biudžetui
sumokėjimas dalimis. 282 vaikų išlaikymo
išmokų skolininkai baigė mokėti įmokas pagal
skolos išdėstymo sprendimus. 567 vaikų

išlaikymo išmokų skolininkams sprendimai
dėl skolos išdėstymo dalimis buvo panaikinti,
kadangi skolininkai nevykdė sprendime
nurodytų įsipareigojimų.
2019 m. Finansų ir apskaitos skyrius vykdė iš
vaikų
išlaikymo
išmokų
skolininkų
išieškojimo ataskaitos kontrolę. Per 2019
metus iš vaikų išlaikymo išmokų skolininkų
išieškotos skolos suma sudarė 4 805 949,15
Eur, kas sudarė 16,35 procentus nuo išmokėtos
sumos per 2018 ir 2019 m. ( 29 394 460,71
Eur). 2019-01-01 dienai nesugrąžintų
išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų suma už
2018 m. sudarė 13 402 456,87 Eur ir per 2019
metus vaikų išlaikymo išmokų išmokėta
15 992 003,84 Eur.
Atidėta vaikų išlaikymo išmokų skolininkų
įsiskolinimo suma 2019-01-01
sudarė
4 519 003,32 Eur (VII įmokų-3 603 400,92
Eur, VII delspinigių- 75 746,83 Eur, VII
palūkanų- 839 855,57 Eur), per 2019 m.
atidėta įsiskolinimo 4 770 548,44 Eur,
išieškota 1 674 675,22 Eur, nutraukta –
2 831 843,97 Eur, Atidėto įsiskolinimo likutis
2019-12-31 sudarė 4 783 032,57 Eur (VII
įmokų-3 549 932,80 Eur, VII delspinigių- 165
222,30 Eur, VII palūkanų-1 067 877,47 Eur) .

4.3.

Mažinti vaikų
permokas

išlaikymo

išmokų

1.

2.

VII permokų, nustatytų iki
2017-12-31 susigrąžinimo lygis10 proc. nuo negrąžintos sumos
2018-12-31 dienai.
VII permokų, nustatytų 20182019 m. susigrąžinimo
pateikimo lygis-100 proc.

Teisės ir personalo
skyrius
Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės skyrius

2019 m.

Įvykdyta
1.2019 m. teismui pateiktas 161 ieškinys ir 126
pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, iš
viso 287 bylos dėl vaikų išlaikymo išmokų
permokų, susidariusių iki 2017 m. gruodžio 31
d.
2019 m. antstoliams perduotos 282 permokos,
kurių suma 285478,56 eurai. Priimti 142
sprendimai dėl permokos atlyginimo dalimis,
kurių bendra suma 206732,74 eurai.

3.

4.

5.

Finansų ir apskaitos
VII permokų, nustatytų nuo
2018 m. susigrąžinimo lygis 20 skyriaus vedėjas ir
skyriaus patarėjai
proc.
Kiekvieną mėnesį pateikta
ataskaita apie nustatytų permokų
išieškojimo vykdymą Pašalpų ir
nedarbingumo kontrolės skyriui
ir Direktorei.
Pateikta ataskaita apie atidėtų
vaikų išlaikymo išmokų
permokų iš pareiškėjų
išieškojimo vykdymą Direktorei

2019 m. išieškota 149360,10 eurai permokų,
neišieškotų permokų likutis šiai dienai –
870110,91 eurai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki
2019 m. gruodžio 31 d. išieškota 13,27
procentų permokų.
2. Per 2019 m. nustatytos 1888 naujos
permokos, kurios 100 proc. pareikštos išmokų
gavėjams: buvo atliekami išskaitymai iš
gaunamų vaiko išlaikymo išmokų, priimami
sprendimai dėl permokų grąžinimo dalimis,
išsiųstos pretenzijos dėl susidariusios
permokos grąžinimo arba rengiami mokėjimo
nurodymai dėl permokos išieškojimo iš
skolininkų sąskaitų, gaunamų išmokų.
3. Pasiektas vaikų išlaikymo išmokų permokų,
nustatytų nuo 2018 m., susigrąžinimo lygis 45
proc
4. 2019 m. Finansų ir apskaitos skyrius vykdė
Mažeikių skyriaus nustatytų pašalpų išmokų
permokų išieškojimo vykdymo apskaitos
kontrolę. Ataskaitos
apie permokų
išieškojimo vykdymą teiktos atsakingiems
specialistams, Mažeikių skyriaus direktorei.
2019 m. sausio 1 d. vaikų išlaikymo išmokų
permokų likutis sudarė 1 544 314,42 Eur. Per
einamuosius metus pagal VSDFV Mažeikių
skyriaus direktoriaus sprendimus koreguotas
(mažintas)
2019-01-01 dienos vaikų
išlaikymo išmokų permokų likutis 7 042,38
Eur sumai ir 2019 m. gruodžio 20 d. Fondo
valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-525
nurašyta Vaikų išlaikymo išmokų permokų už
94 275,94 Eur. Per 2019 m. vaikų išlaikymo
išmokų permokų nustatyta už 436 400,51
Eur, iš pareiškėjų išieškota - 483 540,28 Eur (
kas sudaro 34,64 proc. nuo įsiskolinimo
sumos ( 1 395 856,33 Eur). Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje vaikų išlaikymo išmokų
permokos sudarė 1 395 856,33 Eur.

5. Atidėta vaikų išlaikymo išmokų permokų
įsiskolinimo suma 2019-01-01
sudarė
314 341,93 Eur, per 2019 m. atidėta
įsiskolinimo 176 352,36 Eur, nutraukta –
56 052,30 Eur, išieškota 181 367,81 Eur.
Atidėto įsiskolinimo likutis 2019-12-31 sudarė
253 274,18 Eur.

5.

Gerinti dokumentų valdymą:

5.1.

2019-06-28
Užtikrinti visų naikintinų popierinių Sunaikintų popierinių bylų, kurių Dokumentų
bylų sunaikinimą
saugojimo terminai pasibaigė, dalis-100 tvarkymo skyriaus
vedėja ir vyresnieji
proc.
archyvarai

5.2.

Užtikrinti elektroninių dokumentų Neįtrauktų į bylas elektroninių dokumentų Dokumentų
tvarkymą iki jų sunaikinimo
skaičius (vnt.)- 0
tvarkymo skyrius

6.

Didinti darbuotojų įsitraukimą ir
pasitenkinimą darbu

6.1.

Užtikrinti naujai priimtų darbuotojų Nustatyti adaptacijos programos taikymą
naujai priimtiems dirbantiesiems. Paskirti
integravimąsi į organizaciją.
mentorių, parengti adaptacijos programos
dalyviui skirtą mokymo planą.

2019-12-31

Direktorius Teisės 2019 m.
ir personalo
skyriaus vedėjas
Ūkio skyriaus
vedėjas bei
tiesioginiai naujai
priimtų darbuotojų
bei valstybės
tarnautojų vadovai

Iš dalies įvykdyta
Iki 2019-06-28 bylos kurių saugojimo
terminai pasibaigė, perduotos naikinimą
atliekančiai įmonei UAB „Mad recycling
Lietuva“. Iš viso įstaigoje sunaikinta 16361
bylos, iš jų:
Mažeikių sk.-4354 (100 %)
Telšių posk.-2958 (100 %)
Plungės posk.-4408 (100 %)
Akmenės posk.-2909 (100 %)
Skuodo posk.-1732 (99,19 %)
Visų skyrių sunaikintų bylų dalis – 99,19 %.
Įvykdyta
DVS sistemoje elektroninių
neįtrauktų į bylas nėra.

dokumentų

Įvykdyta
Per 2019 metus į skyrių priimta 12
dirbančiųjų (7 karjeros valstybės tarnautojai,
3
pakaitiniai
valstybės
tarnautojai,
1 darbuotojas pagal darbo sutartį ir 1
darbuotojas pagal terminuotą darbo sutartį).
Ne vėliau, kaip likus vienai dienai iki Naujoko
priėmimo į darbą, su administracinių padalinių
vadovais buvo suderinami laikai dėl Naujoko
integracijos į kolektyvą bei supažindinimo su

SODROS sistema. Pirmą darbo dieną
Naujokai supažindinti su Fondo valdybos
Mažeikių skyriaus funkciniais skyriais, jų
darbo specifika, esant galimybei, šių skyrių
vedėjai ar jų pavaduotojai trumpai Naujokams
pristatydavo skyrių veiklą, jų vykdomas
funkcijas.
Suderinus su Fondo valdybos Mažeikių
skyriaus administracijos padalinių vadovais,
kiekvienam
Naujokui
buvo
parengta
Adaptacijos programa, paskirtas Mentorius, su
jais Naujokai buvo supažindinti. Pasibaigus
adaptacijos laikotarpiams, pagal nustatytus
terminus, Naujokai pateikė „Atsiliepimų apie
Adaptacijos laikotarpį anketas“, o Mentoriai –
„Programos dalyvio vertinimo anketas“, buvo
suorganizuoti pokalbiai su tiesioginiais
vadovais. Ūkio skyriaus vedėja pagal
patvirtintas taisykles supažindino naujokus su
darbų saugos aktais, kurių privalu laikytis.
Pradėjus dirbti Fondo valdybos Mažeikių
skyriuje, Naujokai buvo pristatyti visiems
Mažeikių skyriaus darbuotojams elektroniniu
paštu siunčiant pranešimą – mini interviu kartu
su Naujoko nuotrauka. Visiems toks
susipažinimo būdas su Naujoku
yra
priimtiniausiais ir greičiausias.
6.2.

Vykdyti
anonimines
darbuotojų
apklausas, išsiaiškinti, kaip jie vertina:
- įstaigos darbo aplinką,
- valdymą skyriuje ir atskiruose
padaliniuose,
- darbuotojų tarpusavio santykius,
- darbo krūvį,
- komunikaciją,
- naujos informacijos prieinamumą ir
pateikimo būdus.

Kartą per metus atlikti anoniminę Teisės ir personalo 2019 m. IV ketv.
darbuotojų apklausą ir jos analizę. skyrius
Išsiaiškinti ir pašalinti darbo aplinkos
trūkumus.

Neįvykdyta
Per 2019 m. skyrių paliko beveik 12 procentų
darbuotojų, todėl mikroklimatas nebuvo geras
dėl itin padidėjusio darbo krūvio. Žinant
darbuotojų nuomonę ir nuotaikas, 2019 m.
atsisakyta užduoties atlikti anoniminę
apklausą.

6.3.

Kelti darbuotojų profesionalumą, Atlikta mokymo poreikio analizė ir
pasiūlymų Fondo valdybos
užtikrinti darbuotojų dalyvavimą pateikti
Personalo
valdymo skyriui. Pateikta
organizuojamuose mokymuose.
vidinių mokymų plano vykdymo ataskaita
Fondo valdybos Personalo valdymo
skyriui, pasibaigus ketvirčiui. Vidinių
mokymų dėstymas specialistams.
Žinių pritaikymas darbe.
Darbuotojų dalyvavimas mokymuose 100
%.

Teisės ir personalo 2019 m.
skyrius
Visi teritorinio
skyriaus lektoriai

galimus Teisės ir personalo 2019 m. IV ketv
skyrius

6.4

Informuoti darbuotojus apie galimus Informuoti darbuotojus apie
kvalifikacijos tobulinimo būdus
kvalifikacijos tobulinimo būdus

7.

Užtikrinti nedarbingumo kontrolės
vykdymo kokybę

7.1.

Vykdyti nedarbingumo kontrolę ir 1. Nustačius VSDF biudžetui padarytą
nedarbingumo kontrolės prevenciją
žalą, surašyti aktai. Išieškota žala iš
kaltininkų ne mažiau kaip 97 % nustatytos
sumos.
2.Nesutinkant su profesinės ligos
patvirtinimo aktu, visi atvejai (100 %)
skųsti CDMEK.
3.Nustačius galimai neteisingai nustatytą
darbingumo lygį, visais atvejais (100 %)
kreiptasi į NDNT direktorių dėl
pakartotinio darbingumo lygio vertinimo.
4. Surengti pasitarimai su sveikatos
priežiūros įstaigų, su kuriomis pasirašytos
sutartys dėl teisės išduoti nedarbingumo,
nėštumo ir gimdymo pažymėjimus,
vadovais, GKK pirmininkais, gydytojais

Direktoriaus
pavaduotojas
Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės skyriaus
vyriausieji
specialistai
(nedarbingumo
kontrolei)

Nuolat

Įvykdyta
Mokymų poreikis pateiktas Fondo valdybai
pagal atsiųstą mokymų sąrašą.
Per 2019 metus Fondo valdybos Mažeikių
skyriaus lektoriai pravedė vidinius mokymus,
kurių bendras valandų skaičius siekė 1299, o
dalyvių skaičius– 316.
Per ataskaitinį laikotarpį 96 Fondo valdybos
Mažeikių skyriaus darbuotojai vyko į Fondo
valdybos organizuojamus arba nupirktus
mokymus. Bendras tokių mokymų skaičius
siekė 25 (mokymosi valandų - 177).
Visi komandiruotieji darbuotojai dalyvavo
mokymuose (100%).
Iš dalies įvykdyta
Darbuotojai nuolat skatinami tobulintis:
pranešama apie nemokamus mokymus,
organizuojant renginius

Įvykdyta
1. Nustačius VSDF biudžetui padarytą žalą,
2019 m. surašytas 2 aktai Nustatyta 123,31
Eur. žala. Žala išieškota iš kaltininkų 100 proc.
2. Nesutinkant su profesinės ligos
patvirtinimo aktu, 2019 m. dėl 3 atvejų (100
proc.) kreipėmės į CDMEK
ginčijant
nustatytos profesinės ligos diagnozę: 1- atveju
sprendimas nepriimtas; 1-atveju CDMEK
panaikino profesinę ligą ir 1-atveju CDMEK
įpareigojo darbo medicinos gydytoją perrašyti
profesinės ligos patvirtinimo aktą. Per 2019
metus CDMEK išnagrinėjo ir priėmė 3
sprendimus iš praėjusių metų. Visais trims
atvejais profesinės ligos panaikintos.
3. Per 2019 m. į NDNT direktorių dėl
pakartotinio darbingumo lygio vertinimo

aktualiais
laikinojo
nedarbingumo
klausimais.
5. Kai apdraustajam laikino nedarbingumo
laikotarpiu išduodamas ENP dėl traumos
buityje, pašalpų specialistai nukreipia
nedarbingumo kontrolei. 100 proc.
įvertinti išduotų ENP pagrįstumą iki
apmokėjimo
6. Ligos atvejo apmokėtų dienų vidutinės
trukmės sumažėjimas – 0,1 d.d.
7. Patikrinti ir įvertinti 100 proc. visus
laikino nedarbingumo atvejus gavus bet
kokią informaciją apie galimą režimo
pažeidimą ar nepagrįstai išduotą ENP.

8.

8.1.

Gerinti
paslaugų
kokybę

teikiamų Klientų
pasitenkinimo
paslaugų
teikimu
lygis – 80,5 proc.
„Slapto kliento“ įvertinimas ne mažiau
kaip 85 proc.
Klientų, laukiančių ilgiau kaip 30 min.,
dalis nedidesnė kaip- 5 proc.
Atlikti Klientų aptarnavimo skyriaus Įvykdyta klientų apklausa, išanalizuotos Klientų
klientų pareikštos pastabos ir pasiūlymai, aptarnavimo
teikiamų paslaugų analizę.
numatytos pateiktų racionalių pasiūlymų skyrius
įgyvendinimo
galimybės.
Klientų
pasitenkinimo paslaugų teikimu
lygis – 80,5 proc.

kreiptasi dėl 4 asmenų (1 atveju procentai
panaikinti, 2 atvejais procentai sumažinti, 1
atveju sprendimas nepriimtas).
4. Skyriaus specialistų aplankytos visos 50
ASPĮ su kuriomis pasirašytos sutartys dėl
teisės išduoti elektroninius nedarbingumo ir
nėštumo
gimdymo
pažymėjimus.
Suorganizuoti ir pravesti pasitarimai visuose
gydymo įstaigose.
5 . Kai apdraustajam laikino nedarbingumo
laikotarpiu išduodamas ENP dėl traumos
buityje, pašalpų specialistai nukreipia
nedarbingumo kontrolei. Nedarbingumo
kontrolės specialistai įvertino 986 išduotų
ENP pagrįstumą iki apmokėjimo, tai sudaro
100 proc. nukreiptų ENP nedarbingumo
kontrolei.
6. Rodiklio apskaičiuoti negalime, nes nėra
apskaičiavimo metodikos.
7. 2019 m. gavus bet kokią informaciją apie
galimą režimo pažeidimą ar nepagrįstai
išduotą ENP visi laikino nedarbingumo
atvejai patikrinti 100 proc. Pažeidimų
nenustatyta.

klientams

2019-09-30-2019Įvykdyta
12-31
Mažeikių skyriuje anketas klientai pildė nuo
2019-11-04 iki 2019-12-03. Per minėtą
laikotarpį užpildytos 1098 anketos. Pagal
respondentų skaičių daugiau anketų užpildė
moterys – 54 %(-3,94% nei 2019 m.), vyrai –
46 %(+3,94% nei 2019 m.). Pagal amžių

dažniau atsakinėjo vyresni klientai: 51-70 m. –
53,30 % (-3,14 % nei 2019 m.), 25-50 m.
sudarė 46,70 % (+3,10 % nei 2019 m.)
respondentų. Darbuotojų aptarnavimu ir
suteikta
informacija
patenkinti
98,60
% (+2,38% nei 2019 m.) apklaustų asmenų.
Laukimo laiku nepatenkinti 4 respondentai, tai
sudaro 0,36 % apklaustųjų skaičiaus.
Elektroninėmis
„Sodros“
paslaugomis
naudojasi 45,81 % (+0,9% nei 2019 m.)
respondentų. Pastabų/pasiūlymų laukelyje
žmonės išsakė, kad dirbama gerai, darbuotojai
mandagūs ir malonūs, informacija pateikiama
operatyviai ir suprantamai. Kritinių pastabų ar
konkrečių pasiūlymų veiklos gerinimui
išsakyta nebuvo. Nemažai nuomonių išsakyta,
kad sudėtinga naudotis Sodros e paslaugomis prašymus galima užpildyti tik su darbuotojo ar
vaikų pagalba, svetainę per dažnai koreguoja,
pateikiama per mažai informacijos, galėtų būti
paprastesnis formų teikimas.
8.2.

8.3

Užtikrinti teisingos ir savalaikės Suteikta galimybė 1 kartą per savaitę Klientų
informacijos teikimą klientams.
klientų
aptarnavimo
skyriaus aptarnavimo
specialistams savarankiškai mokytis tam skyrius
skirtoje darbo vietoje.
„Slapto kliento“ įvertinimas ne mažiau
kaip 85 proc.
Klientų, laukiančių ilgiau kaip 30 min.,
dalis ne didesnė kaip - 5 proc.

Didinti
vidinės
ir
išorinės
komunikacijos sklaidą/efektyvumą

Nuolat

Iš dalies įvykdyta
1.Paruoštose kompiuterinėse darbo vietose
Klientų aptarnavimo skyriaus specialistai 1
kartą per savaitę savarankiškai nesimokė, nes
laisvu, nuo kliento aptarnavimo, laiku
rankiniu būdu ruošė VIF pažymas.
2.„Slapto kliento“ įvertinimas 2019 m. 96,3
proc.
3. Per ataskaitinį laikotarpį 175 klientai laukė
ilgiau kaip 30 min., kas sudaro 0,24 proc. nuo
viso klientų skaičiaus (74 265 klientai, kurie
registruoti terminaluose).

8.3.1. Tęsti jaunimo švietimo projektą Į jaunimo švietimo projektą įsitraukusių Klientų
aptarnavimo
mokyklose įgyvendinimą 2019 m.
švietimo įstaigų ne mažiau kaip 13
skyrius

8.4

Teikti viešąsias konsultacijas apie Parengti ne mažiau kaip 4 konsultacijas
pokyčius nuo 2019-01-01

9.

Kitos prioritetinės sritys

9.1.

Vadovybė
Klientų
aptarnavimo
skyrius

2019 m.

Įvykdyta
1.VSDFV Mažeikių skyriaus Klientų
aptarnavimo skyriaus specialistai organizavo
8 pamokas VSDFV Mažeikių skyriuje,
pavadinimu „Raktažodžiai, arba ką turime
žinoti jau dabar?“, adresu: Vasario 16-osios g.
4, Mažeikiai, Respublikos g. 45, Telšiai.
2.Į jaunimo švietimo projektą įsitraukė
14 švietimo įstaigų.

2019-01-01-201906-30

Įvykdyta
Per ataskaitinį laikotarpį VSDFV Mažeikių
skyriaus direktorė dalyvavo 21 susitikime su
Mažeikių, Telšių, Plungės, Akmenės, bei
Skuodo gyventojais, savivaldybių nariais,
mokymo įstaigų atstovais, apylinkės teismo
darbuotojais, užimtumo tarnybos atstovais.
Susitikimų metu buvo pristatomi pokyčiai
valstybinio socialinio draudimo srityje nuo
2019 m. Registro sk. ir Klientų aptarnavimo
sk. patarėjos kartu su VMI darbuotojais
dalyvavo susitikime su
gyventojais bei
Užimtumo tarnybos klientais. Susitikimo metu
buvo pristatomi pokyčiai įmokų mokėjimo
srityje nuo 2019 m.

Užtikrinti teisingą ir savalaikį išmokų
Pašalpų
ir 2019 m.
ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą. 1. Specialistų klaidų skaičius negali viršyti nedarbingumo
0,5 proc. nuo visų paskirtų išmokų. kontrolės skyrius
Surašytos 4 pažymos apie atliktą išmokų
klaidų analizę.
2.Priimti sprendimai dėl išmokų skyrimo,
nepažeidžiant nustatytų terminų 100 %.
3.Vyriausieji
specialistai
pašalpoms
(kontrolei) atrankos būdu kiekvieną dieną
patikrina ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų
išmokų.

Įvykdyta
1.Viso per 2019 m. 15 specialistų padarė 42
klaidas, vyriausieji ir vyresnieji specialistai
paruošė
87900
sprendimų
projektus.
Susumavus 2019 metų gautus rezultatus,
vidutiniškai vieno specialisto padarytų klaidų
yra 0,05 proc. atsižvelgiant į visą paskirtų
išmokų skaičių.
Surašytos 4 pažymos apie specialistų
padarytas klaidas bei jų analizė už kiekvieną
ketvirtį atskirai ir už visus kalendorinius
metus. Su pažymomis specialistai supažindinti

DVS
pagalba.
Kiekvieną
ketvirtį
susirinkimuose aptartos padarytos klaidas.
2. Sprendimai dėl išmokų skyrimo priimti,
nepažeidžiant nustatytų terminų 100 % t.y.
vyriausieji ir vyresnieji specialistai paruošė
87900 sprendimų projektus ir vyriausieji
specialistai priėmė 9998 sprendimus.
3. Vyriausieji specialistai (kontrolei) patikrino
29,63 procentą priimtų sprendimų išmokai
skirti iki išmokėjimo, grąžino 23 priimtų
klaidingų
sprendimų
iki
išmokėjimo
specialistui.
9.2.

Užtikrinti
teisingą
pensijų, Užtikrinti, kad nepagrįstai ir klaidingai
kompensacijų ir šalpos išmokų priimtų sprendimų ir neteisingai mokamų
skyrimą, perskaičiavimą ir mokėjimą. išmokų skaičius būtų ne didesnis kaip
(3%). nuo visų priimtų sprendimų
skaičiaus.

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

Pensijų
skyriaus Kartą ketvirtyje
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

Įvykdyta
Siekiant užtikrinti klientų aptarnavimo
kokybę, 100 procentų užtikrintas sprendimų
priėmimas išmokų skyrimui ir mokėjimui,
nepažeidžiant nustatytų terminų.

Pensijų
skyriaus 2019 m.
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

Įvykdyta
Per 2019 m. 12 mėn. socialinio draudimo
pensijų priemokos 100 procentų paskirtos
nepažeidžiant nustatytų terminų

skyriaus 2019 m. IV ketv.
9.2.2. Užtikrinti socialinio draudimo pensijų, Perskaičiuotos pensijos ir išmokėtos jų Pensijų
asmenims, nutraukusiems dalyvavimą nepriemokos iki 2019-11-30
vedėjas, skyriaus
pensijų kaupime, perskaičiavimą, (
patarėjai,
įgyvendinant 2018m. birželio 28d.
vyriausieji
įstatymą Nr.XIII-1361)
specialistai
kontrolei

Įvykdyta
Perskaičiuotos 102 senatvės ir netekto
darbingumo
pensijos,
nutraukusiems
dalyvavimą pensijų kaupime ir išmokėtos šių
pensijų nepriemokos nepažeidžiant nustatytų
terminų.

9.2.3. Užtikrinti, kad netekto darbingumo ( Atnaujintas senatvės pensijų mokėjimas ir
invalidumo) pensijų gavėjams būtų išmokėtos šių pensijų nepriemokos iki
atnaujintas
senatvės
pensijos 2018-03-31
mokėjimas ir išmokėtos nuo 2018-0101 dėl šios priežasties susidariusios
pensijų nepriemokos . ( įgyvendinant

Įvykdyta
Perskaičiuotos 1070 netekto darbingumo
pensijos bei atnaujintas senatvės pensijų
mokėjimas ir išmokėtos šių pensijų
nepriemokos nepažeidžiant nustatytų terminų.

Pensijų
skyriaus 2019 m. I ketv.
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

2018m.gruodžio
11d.
įstatymą
Nr.XIII-1728)
priedų
už
stažą Apskaičiuotos naujo dydžio pensijos ir
9.2.4. Užtikrinti
neperskaičiuotų
senatvės pensijų išmokėtos jų nepriemokos iki 2019-03-31
gavėjams, turintiems didesnį kaip 30
metų darbo stažą, apskaičiavimą ir dėl
šios priežasties nuo 2018-01-01
susidariusių
pensijų
nepriemokų
išmokėjimą.
9.2.5. Atlikti pensijų, kompensacijų ir šalpos Duomenų apie pensijų draudimo stažui
laikotarpius
ir
išmokų klaidų analizę pagal kiekvieną prilygintus
draudžiamosioms
pajamoms
prilygintas
specialistą, nustatant jų susidarymo
pajamas suvedimo į informacinę duomenų
priežastį
bazę klaidų skaičius ne didesnis nei (3%).
Pensijų ir kompensacijų skyrimo ir
mokėjimo klaidų skaičius ne didesnis nei
(3%).

9.3.

Įgyvendinti pastato atnaujinimą ETPT Vadovaujantis 2018 m. balandžio 11 d.
(energijos taupymo paslaugų teikimas) „Viešosios paskirties pastato, esančio
adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai,
moduliu.
energijos vartojimo efektyvumo paslaugų
teikimo“ sutarties Nr. VPS-21, sudarytos
tarp Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Mažeikių skyriaus ir UAB
"Mano būstas" sąlygomis, tęsti ir užbaigti
administracinių pastatų (3B1/p ir 2B2/p)
adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai,
atnaujinimą.

Pensijų
skyriaus 2019 m. I ketv.
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

Įvykdyta
1445 neperskaičiuotų senatvės pensijų
gavėjams, turintiems didesnį kaip 30 metų
stažą, apskaičiuotos naujo dydžio pensijos ir
išmokėtos jų nepriemokos nepažeidžiant
nustatytų terminų.

Pensijų
skyriaus Kartą ketvirtyje
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

Įvykdyta
Pensijų skyriuje vedama
duomenų apie
pensijų draudimo stažui
prilygintus
laikotarpius ir draudžiamosioms pajamoms
prilygintas pajamas suvedimo į informacinę
duomenų bazę klaidų analizė. Per laikotarpį
nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 iš viso
nustatyta 81 klaida (1,66
proc. nuo
suformuotų pažymų skaičiaus).
Per 2019 m. 12 mėn. pensijų ir kompensacijų
skyrimo mokėjimo klaidų nustatytą 19, t.y
0,11 proc. nuo priimtų sprendimų skaičiaus.
Klaidos ir jų susidarymo priežastys aptartos
specialistų susirinkime. Nustatytos klaidos
įtakos pensijų dydžiams neturėjo, nes buvo
ištaisytos iki pensijų paskyrimo.

Direktorius

Iš dalies įvykdyta
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti Pastatų,
esančio Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiuose,
energijos taupymo priemonių įdiegimo darbai,
t. y. pabaigti apšvietimo modernizavimo,
palėpės
perdangos
šiltinimo,
karšto
vandentiekio magistralinio vamzdyno rūsyje
izoliavimo, šildymo sistemos atnaujinimo,
išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbai.
Pastatų statybvietės pridavimo pažyma iki
2019 m. spalio 31 d. nepasirašyta dėl
netinkamo šildymo sistemos veikimo.

Ūkio skyrius
Teisės ir personalo
skyrius

2019 m.
mėn.

spalio

9.4.

Radiatorinės šildymo sistemos
dujinės katilinės įrengimas

9.5.

Saulės fotoelektrinės įrengimas

9.6.

Atlikti
pastogių
sutvirtinimą

9.7.

ir Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 17 d. Ūkio skyrius
sutarties Nr. 92, sudarytos tarp Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos
Mažeikių skyriaus ir UAB „Raiška“
sąlygomis, užbaigti radiatorinės šildymo
sistemos ir dujinės katilinės įrengimo
darbus administraciniuose pastatuose
adresu Respublikos g. 43 ir 45, Telšiuose.

Įvykdyta
Vadovaujantis
Valstybinio
socialinio
draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ir
UAB „Raiška“ 2018 m. gruodžio 17 d.
pasirašytos sutarties Nr. VPS-92 sąlygomis (su
vėlesniais pakeitimais), radiatorinės šildymo
sistemos ir dujinės katilinės įrengimo darbai
administraciniuose
pastatuose
adresu
Respublikos g. 43 ir 45, Telšiuose užbaigti
2019 m. balandžio 20 d.
Neįvykdyta
Paraišką į APVA (aplinkos projektų valdymo
agentūra) dėl Saulės fotoelektrinės įrengimo
(toliau - projektas) ant administracinių pastatų
stogų adresu Respublikos g. 43 ir 45, Telšiai
nepateikta, nes iš Kultūros paveldo
departamento gautas žodinis nepritarimas dėl
šio projekto vykdymo. Taip pat metų bėgyje
planuota ir 2019 m. lapkričio 29 d. Valstybės
nekilnojamojo turto, perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
perdavimo ir priėmimo aktu Nr. A6-599
(15.35-23.3) administraciniai pastatai perduoti
VĮ Turto bankas.

Pakartotinai teikti paraišką į APVA Ūkio skyrius
(aplinkos projektų valdymo agentūra) dėl Teisės ir personalo
Saulės fotoelektrinės įrengimo ant skyrius
administracinių pastatų stogų adresu
Respublikos g. 43 ir 45, Telšiai.

konstrukcijų APVA patvirtinus paraišką, atlikti pirkimą Viešųjų
dėl medinių konstrukcijų sutvirtinimo komisija
darbų
atlikimo
administraciniuose
pastatuose adresu Respublikos g. 43 ir 45,
Telšiuose.

Neįvykdyta
2019 m. balandžio 30 d. pirkimas dėl medinių
konstrukcijų sutvirtinimo darbų atlikimo
administraciniuose
pastatuose
adresu
Respublikos g. 43 ir 45, Telšiuose neatliktas,
nes Saulės fotoelektrinė nebuvo įrenginėjama
ir 2019 m. lapkričio 29 d. Valstybės
nekilnojamojo turto, perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
perdavimo ir priėmimo aktu Nr. A6-599
(15.35-23.3) administraciniai pastatai perduoti
VĮ Turto bankas.

pirkimų

Pradėti elektroninius informacijos II pusm. pradėti elektroniniai informacijos Pensijų skyrius
Pašalpų ir
mainus su Europos Sąjungos ir mainai
nedarbingumo
Europos ekonominės erdvės (ES/EEE)
kontrolės skyrius

2019 m. III ketv

Iš esmės neįvykdyta, nes nebuvo įdiegta
programa
Įmokų išieškojimo skyrius 2019 metais per Eformos (elektroninius informacijos mainus)

socialinės apsaugos įstaigomis, jei bus
sukurta (įdiegta) informacinių sistemų
integracija

Įmokų išieškojimo
skyrius
Registro skyrius
Informacinių
sistemų skyrius

Europos Sąjungos ir Europos ekonominės
erdvės (ES/EEE)
socialinės apsaugos
įstaigoms pateikė 2 prašymus (R017) dėl
skolos išieškojimo Fondo biudžetui.
Visi kiti veiklos skyriai darbą pradėjo 2020 m.
sausio mėnesį.

