VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MAŽEIKIŲ SKYRIUS
I. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Proceso ir/ar indėlio
Atsakingi
Įvykdymo
Informacija apie priemonės
vertinimo kriterijai ir/ar jų
vykdytojai
terminas
vykdymą*
reikšmės
TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS
DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“

Eil. Nr.

Veiklos plano priemonės
Nr. ir pavadinimas

1.

Gerinti valstybinio
Įmokų surinkimo lygis – 93,5
socialinio draudimo (toliau proc.
– VSD) ir privalomojo
sveikatos draudimo (toliau
– PSD) įmokų surinkimą:

1.1.

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

1.2.

Vykdyti įmokų, delspinigių 100 proc. patikrinti atidėjimo
bei baudų skolos
sutartis bei sprendimus
sumokėjimo laiko atidėjimo

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

Įmokų išieškojimo Kas ketvirtį iki
skyriaus
einamojo
specialistai
ketvirčio antro
mėnesio 15
dienos.
Registro skyrius
Kas ketvirtį iki
einamojo
ketvirčio antro
mėnesio 15
dienos.

Įvykdyta.
2020 metais parengtos 4
draudėjams priskaitytų įmokų
surinkimo ir pradelstos skolos
analizės ataskaitos, kuriose
pateikti siūlymai dėl tolimesnių
išieškojimo veiksnių

Įmokų išieškojimo Kiekvieną
skyriaus
mėnesį
specialistai

Įvykdyta
2020 metais Mažeikių skyriuje
buvo priimti 937 sprendimai
atidėti įmokų skolos sumokėjimo

sutarčių bei sprendimų
vykdymo kontrolę.

1.3.

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

Įmokų išieškojimo 2020-12-31
skyriaus
specialistai

terminą. 416 draudėjų baigė
mokėti atidėtas įmokas pagal
laiko atidėjimo sutartis bei
sprendimus.
241 draudėjui
sprendimai dėl skolos atidėjimo
buvo
panaikinti, kadangi
draudėjai
nevykdė
savo
įsipareigojimų.
Įvykdyta
2020 m. sausio 1 d. Fondo
valdybos Mažeikių skyriuje
buvo 7 restruktūrizuojamos
įmonės. 2020 metais iškelta 1
restruktūrizavimo byla (UAB
„Rietavo
veterinarinė
sanitarija“). 2020 metais 1
restruktūrizavimo byla pasibaigė
(UAB
„Saurida“)
ir
2
restruktūrizavimo
bylos
nutrauktos (MB „Laiptima“ ir
UAB „Rietavo veterinarinė
sanitarija“), nes įmonės laiku
nepateikė
teismui
tvirtinti
restruktūrizavimo plano.
2020 metais 6 draudėjai
einamąsias VSD įmokas mokėjo
laiku. MB „Laiptima“ einamųjų
VSD įmokų nemokėjo. UAB
„Rietavo veterinarinė sanitarija“
priskaičiuotas einamąsias VSD
įmokas 2020 metais mokėjo
pavėluotai arba buvo išieškomos
pagal pateiktus debeto mokėjimo
nurodymus. 2020-12-17 UAB

1.4.

Vykdyti savalaikį formų
Paruoštos pusmečio ataskaitos Įmokų išieškojimo 2020-06-30
pateikimą Europos Sąjungos apie pateiktas formas bei
skyriaus
2020-12-31
kompetentingoms
gautus rezultatus
specialistai
institucijoms dėl skolų
išieškojimo Fondo biudžetui
iš skolingų draudėjų

1.5.

Analizuoti ir kontroliuoti
draudėjų, apdraustųjų ir
savarankiškai dirbančių
asmenų VSD ir PSD įmokų
mokėjimo ir įsiskolinimo

Pasiekti 93,5 proc. įmokų
surinkimo lygį.
Pasiekti, kad draudėjų,
skolingų Fondo biudžetui virš
3 Eur, dalis nuo visų draudėjų

Registro skyrius

2020-12-31

„Rietavo veterinarinė sanitarija“
iškelta bankroto byla.
Įvykdyta.
2020 metais buvo parengtos
ataskaitos:
- apie Europos Sąjungos
kompetentingoms institucijoms
pateiktus prašymus (R017) dėl
skolos
išieškojimo
Fondo
biudžetui. ES kompetentingoms
institucijoms prašymų nebuvo
pateikta;
- apie Europos Sąjungos
kompetentingoms institucijoms
pateiktus prašymus (R012) dėl
informacijos apie skolingų
draudėjų adresą, pajamas, turtą.
ES
kompetentingoms
institucijoms buvo pateikti 2
prašymai;
- apie Europos Sąjungos
kompetentingoms institucijoms
pateiktus prašymus (H001) dėl
informacijos apie skolingų
draudėjų
draustumą.
ES
kompetentingoms institucijoms
prašymų nebuvo pateikta.
Įvykdyta iš dalies.
Preliminariais duomenimis 2020
metais pasiekti rodikliai:
- Įmokų surinkimo lygis - 93,05
proc.

Fondo biudžetui pokyčius ir sudarytų ne daugiau kaip 10
priežastis.
proc.

1.6.

Analizuoti kiekvieno
mėnesio pirmai dienai riziką
keliančių draudėjų dėl
nesavalaikio įmokų
mokėjimo už apdraustuosius
sąrašus ir pateikti siūlymus
dėl tolimesnių išieškojimo
veiksmų.

100 proc. patikrintas riziką
keliančių draudėjų dėl
nesavalaikio įmokų mokėjimo
už apdraustuosius sąrašas,
nurodant skolos susidarymo,
nemokumo priežastis bei
tolimesnius išieškojimo
veiksmus.

Registro skyrius

Kas mėnesį iki
einamojo
mėnesio 5
darbo dienos

- Draudėjų skolingų virš 3 Eur
dalis – 7,94 proc. (be biudžetinių
įstaigų). Didžiausią įtaką 2020
m. įmokų surinkimui turi
COVID-19 poveikis, įmonių
veiklos apribojimai dėl paskelbto
karantino
ir
sustabdytas
priverstinio poveikių taikymas
paveiktiems draudėjams.
Įvykdyta.
Per 2020 m. patikrinti 165
rizikingų draudėjų duomenys,
dėl kurių
pateikti tolimesni
išieškojimo veiksmų siūlymai.
Pažymime,
kad
karantino
laikotarpiu riziką keliančių
draudėjų sąrašai kas mėnesį
nebuvo sudaromi.

Veiklos kryptis (pavadinimas)
2.

Didinti klientų
Klientų pasitenkinimo
pasitenkinimą
teikiamomis paslaugomis
teikiamomis paslaugomis: lygis – ne mažiau kaip 80
proc.

2.1.

Užtikrinti teisingos ir
savalaikės informacijos
teikimą klientams

Suteikta galimybė 1 kartą per Klientų
savaitę klientų aptarnavimo
aptarnavimo
skyriaus specialistams
skyrius
savarankiškai mokytis tam
skirtoje darbo vietoje.
Klientų, laukiančių ilgiau kaip
30 min., dalis ne didesnė kaip 5 proc. nuo visų klientų srauto.

2020-03-01 –
2020-12-31

Įvykdyta
1. Laikotarpiais 2020-01-01 –
2020-03-13 ir 2020-06-17 –
2020-11-06
paruoštose
kompiuterinėse darbo vietose
Klientų aptarnavimo skyriaus
specialistai 1 kartą per savaitę
savarankiškai mokėsi.
Laikotarpiais 2020-03-16 –
2020-06-16 ir 2020-11-09-

„Slapto kliento“ įvertinimas ne
mažiau kaip 85 proc.

2.2.

Atlikti Klientų aptarnavimo Įvykdyta klientų apklausa,
Klientų
skyriaus teikiamų paslaugų išanalizuotos klientų pareikštos aptarnavimo
analizę.
pastabos ir pasiūlymai,
skyrius
numatytos pateiktų racionalių
pasiūlymų įgyvendinimo
galimybės. Klientų
pasitenkinimo paslaugų
teikimu lygis – 80.5 proc.

2020-09-01 –
2020-12-31

2020-12-31 Specialistai teikė
bendro pobūdžio konsultacijas
telefonu
ir
atsakinėjo
į
paklausimus. Kitu laiku Klientų
aptarnavimo
skyriaus
specialistai mokėsi savo darbo
vietose, nes klientai skyriuje
nebuvo aptarnaujami.
2. Laikotarpiu 2020-01-01 –
2020-03-13 38 klientai laukė
ilgiau kaip 30 min., t. y. 0,26
proc. nuo viso klientų skaičiaus
(14583 klientai, kurie registruoti
terminaluose).
3. „Slapto kliento“ įvertinimas
2020 m. yra 94,3 proc.
Įvykdyta
Mažeikių
skyriuje
anketas
klientai pildė nuo 2020-10-01 iki
2020-10-31.
Per
minėtą
laikotarpį
užpildytos 1651
anketos.
Darbuotojų
aptarnavimu
ir
suteikta
informacija patenkinti 1607
klientai,
t.
y.
97,33
proc.,
apklaustų
asmenų.
Elektroninėmis
„Sodros“
paslaugomis naudojasi 43,85
proc.
respondentų.
Pastabų/pasiūlymų
laukelyje
klientai išsakė, kad dirbama
gerai, darbuotojai mandagūs ir

malonūs, informacija pateikiama
operatyviai ir suprantamai,
patenkinti išankstine klientų
registracija.
Laikotarpiu 2020-01-01 – 202012-31 klientų pasitenkinimas
aptarnavimo kokybe VSDFV
Mažeikių
skyriaus
klientų
priimamuosiuose yra 91,85 proc.
Anketas
apie
aptarnavimo
kokybę
respondentai
pildo
internetiniame
tinklalapyje
www.sodra.lt.
2.3.

Tęsti jaunimo švietimo
projektą mokyklose
įgyvendinimą 2020 metais.

Į jaunimo švietimo projektą
Klientų
įsitraukusių švietimo įstaigų ne aptarnavimo
mažiau kaip 13.
skyrius

2020-12-31

Iš dalies įvykdyta
Į projektą 2020 metais įsitraukė
10 mokymo įstaigų. Kiti
pedagogai atsisakė dalyvauti dėl
COVID19
pandemijos.
Mažeikių
skyriaus
Klientų
aptarnavimo skyriaus paskirti
darbuotojai
Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
valdybos
prie
Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
„Sodros“ projekto „Nepamiršk
parašiuto“ klausimais nuolat
teikė konsultacijas mokyklų
pedagogams
neformaliojo
švietimo programos „Jaunimo
finansinio
raštingumo
pilietiškumo
ir
socialinės

atsakomybės ugdymas Lietuvos
gimnazijose“ temomis.
3.

Įgyvendinti Valstybinio
socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigų
pertvarką:

3.1.

Pasiruošti planuojamai
Fondo valdybos teritorinių
skyrių pertvarkai,
optimizuojant veiklą

4.

Kiti darbai:

4.1.

Optimizuoti vaikų
išlaikymo išmokų skolų
išieškojimo procesą:

4.1.1.

Vykdyti vaikų išlaikymo
Išmokėtoms vaikų išlaikymo
išmokų skolininkams
išmokoms pritaikytų sankcijų
savalaikį priverstinio
pateikimo lygis – 90 proc.
poveikio priemonių taikymą

Atlikti visi reikiami pakeitimai Teisės ir personalo 2020-12-15
skyrius, kiti
struktūriniai
padaliniai

Vykdoma
Iki 2020-12-15 buvo pateiktas
reorganizavimo sąlygų aprašas
bei
reikalaujamos
formos
Juridinių asmenų registrui. Visi
kiti pakeitimai ir veiksmai
numatyti 2021 metais.

Pasiektas išmokėtų vaikų
išlaikymo išmokų išieškojimo
iš skolininkų lygis – 12 proc.

Pateikta ataskaita apie vaikų
išlaikymo išmokų
skolininkams pritaikytas
priverstinio poveikio
priemones ir išieškojimo
vykdymą, Direktoriaus
pavaduotojai, laikinai
vykdančiai direktoriaus
funkcijas.

Įmokų išieškojimo 2020-12-31
skyriaus
specialistai
Kiekvieną
mėnesį

Iš dalies įvykdyta
2020 m. gruodžio 31 d. išmokėtų
vaikų išlaikymo išmokoms
pritaikytų sankcijų pateikimo
lygis – 68 proc.
Vaikų
išlaikymo
išmokų
skolininkams per PLAIS sistemą
pateikta
2061
mokėjimo
nurodymas,
pateikti
707
sprendimai antstoliams dėl
skolos išieškojimo priverstine
tvarka, pateiktas 601 nurodymas
dėl
skolos
išieškojimo
skolininko darbdaviui, pensijos,

4.2.2.

Vykdyti vaikų išlaikymo
išmokų, palūkanų, bei
delspinigių skolos
sumokėjimo laiko atidėjimo
sprendimų vykdymo
kontrolę.

100 proc. patikrinti atidėjimo
sprendimus
Pateikta ataskaita apie atidėtų
išmokėtų vaikų išlaikymo
išmokų iš skolininkų
išieškojimo vykdymą,
Direktoriaus pavaduotojai,
laikinai vykdančiai direktoriaus
funkcijas.

Įmokų išieškojimo Kas ketvirtį iki
skyriaus
einamojo
specialistai
ketvirčio pirmo
mėnesio 25
dienos

stipendijos
ar
pašalpos
mokėtojui.
Visoje šalyje
paskelbus
valstybės lygio ekstremalią
situaciją
dėl
koronaviruso
(COVID-19) plitimo grėsmės bei
karantiną, vaikų
išlaikymo
išmokų
skolininkams
priverstinio poveikio priemonės
nebuvo taikomos nuo 2020-0316 iki 2020-08-17.
Per 2020 metus iš vaikų
išlaikymo išmokų skolininkų
išieškotos skolos suma 3 955 517,98 Eur (iš jų: per
antstolių kontoras – 621 668,81
Eur, per darbdavius - 463 590,32
Eur,
debeto
mokėjimo
nurodymais – 674 666,20 Eur,
sumokėjo patys – 2 195 592,65
Eur) kas sudaro 23,83 procentus
nuo išmokėtos sumos per 2020
metus 16 595 626,28 Eur.
Įvykdyta
Parengtos 3 pažymos apie
išmokėtų
vaikų
išlaikymo
išmokų,
palūkanų,
bei
delspinigių skolos sumokėjimo
laiko
atidėjimo
sprendimų
vykdymą.
2020 m. sausio 1 d. buvo
vykdomi 1462 sprendimai dėl
vaikų išlaikymo išmokų skolos
išdėstymo dalimis. Atidėta vaikų

4.2.

Organizuoti bendrus
pasitarimus su specialistais

Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 Registro skyrius
bendrus pasitarimus su

Kas pusmetį

išlaikymo išmokų skolininkų
įsiskolinimo suma 2020-0101 sudarė 4 751 700,58 Eur (VII
įmokų- 3 528 276,57 Eur, VII
delspinigių - 163 504,67 Eur, VII
palūkanų – 1 059 919,34 Eur).
Per 2020 m. Mažeikių skyriuje
315 vaikų išlaikymo išmokų
skolininkų
buvo
išdėstytas
skolos
valstybės
biudžetui
sumokėjimas dalimis. 316 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. 2020
m. atidėta įsiskolinimo suma 1
199 904,07 Eur, išieškota 1 530
539,11 Eur, nutraukta – 1 914
854,72
Eur.
2020-12-31
vykdomi 894 sprendimai dėl
vaikų išlaikymo išmokų skolos
išdėstymo dalimis,
atidėto
įsiskolinimo likutis sudaro
2
506 210,82 Eur (VII įmokų – 1
658 386,87 Eur, VII delspinigių
- 124 437,33 Eur, VII palūkanų –
723 386,62 Eur).
Įvykdyta.

dėl vaikų išlaikymo išmokų specialistais. Išanalizuoti
skolų išieškojimo proceso
veiklos rezultatai, įvertinti
optimizavimo.
pokyčiai ir priežastys, pateikti
siūlymai dėl vaikų išlaikymo
išmokų skolų išieškojimo
proceso optimizavimo.

4.3.

Registro skyrius
Analizuoti vaikų išlaikymo
Kas pusmetį
1. 100 proc. užtikrintas,
išmokų skolininkų ketvirčio naujai užregistruotiems vaikų
pirmai dienai sąrašus ir
išlaikymo išmokų
pateikti siūlymus dėl skolų
skolininkams nuo skolos,
išieškojimo optimizavimo.
didesnės negu 200 eurai,
raginimų/pretenzijų dėl skolos
sumokėjimo išsiuntimas ir
Kiekvieną
Finansų ir
mokėjimo nurodymų
apskaitos skyriaus mėnesį
pateikimas.
vedėjas ir skyriaus
patarėjai
2. Pateikta ataskaita apie
išmokėtų vaikų išlaikymo
išmokų iš skolininkų
išieškojimo vykdymą
Direktoriaus pavaduotojai,
laikinai vykdančiai
direktoriaus funkcijas.

Metų eigoje buvo suorganizuoti
trys pasitarimai, (2020-07-28;
2020-07-08;
2020-05-22)
telekonferencijos, kurių metu
išanalizuoti veiklos rezultatai,
įvertinti pokyčiai ir priežastys,
pateikti siūlymai dėl vaikų
išlaikymo
išmokų
skolų
išieškojimo
proceso
optimizavimo.
Įvykdyta.
1. Per 2020 m. naujai įregistruoti
1568 Vaikų išlaikymo išmokų
skolininkai. Vaikų išlaikymo
išmokų skolininkams 100 proc.
parengti raginimai ir pateikti
vykdyti mokėjimo nurodymai
kredito, mokėjimo ir (ar)
elektroninių pinigų įstaigoms per
Piniginių
lėšų
apribojimų
informacinę sistemą.
2. Per 2020 metus iš vaikų
išlaikymo išmokų skolininkų
išieškotos skolos suma sudarė
3955517,98 Eur, kas sudarė
9,60 procentus nuo nesugrąžintų
išmokėtų vaikų išlaikymo
išmokų už 2018-2019 m. ir per
2020 metus išmokėtos sumos (
41183166,90 Eur) bei 23,83
proc. nuo per 2020 metus
išmokėtos sumos
(16595626,28 Eur). Per 2020

metus Fondo valdybos
direktoriaus įsakymais nurašyta
vaikų išlaikymo išmokų
skolininkų suma sudarė
1037663,17 Eur. 2021-01-01
dienai nesugrąžintų išmokėtų
vaikų išlaikymo išmokų suma
už 2018 m. sudarė 13402456,87
Eur , už 2019 m. sudarė
11185083,75 Eur, už 2020
metus - 11602445,13 Eur.
4.4.

Vykdyti vaikų išlaikymo
išmokų administravimą:

4.4.1

Mažinti vaikų išlaikymo
išmokų permokas

1. VII permokų, nustatytų
2018-2020 m. susigrąžinimo
pateikimo lygis-100 proc.
2.VII permokų, nustatytų nuo
2018 m. susigrąžinimo lygis 30
proc.
3.Pateikta ataskaita apie
nustatytų vaikų išlaikymo
išmokų permokų iš pareiškėjų
išieškojimo vykdymą Pašalpų
ir nedarbingumo kontrolės
skyriui ir Direktoriaus
pavaduotojai, laikinai
vykdančiai direktoriaus
funkcijas.

Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės skyrius

2020-12-31

Pasibaigus
Finansų ir
ketvirčiui antro
apskaitos skyriaus mėnesio penktą
vedėjas ir skyriaus darbo dieną
patarėjai

Įvykdyta
1. Per 2020 m. nustatytos 843
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,
kitų
gaunamų išmokų.
2. Pasiektas vaikų išlaikymo
išmokų permokų, nustatytų nuo
2018 m., susigrąžinimo lygis 62
proc.

3. 2020 m. Finansų ir apskaitos
skyrius
vykdė Mažeikių
skyriaus nustatytų vaikų išmokų
permokų išieškojimo vykdymo
apskaitos kontrolę. Ataskaitos
apie
permokų
išieškojimo
vykdymą teiktos atsakingiems
specialistams, Mažeikių skyriaus
direktoriaus
pavaduotojai,
laikinai vykdančiai direktoriaus
funkcijas. 2020 m. sausio 1 d.
vaikų
išlaikymo
išmokų
permokų
likutis
sudarė
1395856,33 Eur. 2020 m.
balandžio 7 d. Fondo valdybos
direktoriaus įsakymu Nr. V-162
ir 2020 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr. V-696 nurašyta
Vaikų
išlaikymo
išmokų
permokų už 67211,92 Eur. Per
2020 m. vaikų išlaikymo išmokų
permokų nustatyta už 157908,59
Eur, iš pareiškėjų išieškota –
369431,67 Eur ( kas sudaro
33,07 proc. nuo įsiskolinimo
sumos ( 1117121,33 Eur).
Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
vaikų
išlaikymo
išmokų
permokos
sudarė
1117121,33 Eur
4.5.

Gerinti išmokų
administravimą:

4.5.1.

Užtikrinti teisingą pensijų,
kompensacijų ir šalpos
išmokų skyrimą,
perskaičiavimą ir mokėjimą.

Užtikrinti, kad nepagrįstai ir
klaidingai priimtų sprendimų ir
neteisingai mokamų išmokų
skaičius būtų ne didesnis kaip
3 proc. nuo visų priimtų
sprendimų skaičiaus.
Atlikti klaidų analizę pagal
kiekvieną specialistą, nustatant
jų susidarymo priežastis.

Pensijų skyriaus
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

Kartą ketvirtyje

Įvykdyta
Pensijų skyriaus
vyriausieji
specialistai duomenų bazėje
fiksavo vyresniųjų specialistų
padarytas klaidas, o vyriausieji
specialistai (kontrolei) fiksavo
vyriausiųjų specialistų padarytas
klaidas. Per 2020 metus priimti
17632 sprendimai.
Nustatytos klaidos sudarė 0,16
proc. nuo priimtų sprendimų
skaičiaus. Klaidos įtakos pensijų
dydžiams neturėjo, nes buvo
ištaisytos iki pensijų paskyrimo.
Su pensijų skyriaus specialistais
išsiaiškintos klaidų susidarymo
priežastys, aptartos priemonės
klaidų išvengimui ateityje.

4.5.2.

Mažinti pensijų ir kitų
pensinio pobūdžio išmokų
permokas

Atlygintina (išieškota) žala
fondo biudžetui iš kaltų
asmenų dėl pensijų,
kompensacijų permokų 30
proc.
Pateikta ataskaita apie
nustatytų pensijų ir šalpos
išmokų permokų išieškojimo
vykdymą Pensijų skyriui ir
Direktoriaus pavaduotojai,
laikinai vykdančiai direktoriaus
funkcijas.

Pensijų skyriaus
vedėjas, patarėjai

Pasibaigus
ketvirčiui antro
mėnesio penktą
darbo dieną

Įvykdyta
Pateikta 100 proc. reikalavimų
grąžinti
pensijų
permokas.
Permokų susigrąžinta 65,74
proc. Pensijų skyriuje nuolat
kontroliuojamas
išmokų
mokėjimas, vedama permokų
analizė,
siekiant
išaiškinti
permokų susidarymo priežastis ir
užtikrinti
jų
išieškojimą.
Pateiktos
ataskaitos
apie
nustatytų pensijų ir šalpos
išmokų permokų išieškojimo
vykdymą
Direktoriaus
pavaduotojai,
laikinai

Finansų ir
apskaitos skyriaus
vedėjas ir skyriaus
patarėjai

vykdančiai
funkcijas.

direktoriaus

2020 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
direktoriaus
pavaduotojai,
laikinai vykdančiai direktoriaus
funkcijas.
2020 m. sausio 1 d. pensijų
permokų
likutis sudarė
35255,05 Eur, per einamuosius
metus nustatyta 57695,50 Eur
pensijų permokų,
iš kito
skyriaus gauta pensijų permokų
už
3516,94 Eur, išieškota
– 23895,48 Eur, kitam skyriui
atiduota 9149,00 Eur ( t.sk. į
Mažeikių skyriaus šalpos bazę 1734,17 Eur, ir pašalpas –
598,04 Eur) ir Fondo valdybos
direktoriaus sprendimu nurašyta
už 502,49 Eur. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje pensijų
permokos sudarė 62920,52 Eur.
2020 m. sausio 1 d. šalpos
permokų
likutis
sudarė
18082,91 Eur, per einamuosius

metus nustatyta 57687,57 Eur
šalpos išmokų permokų, iš kito
skyriaus gauta šalpos išmokų
permokų už 1850,17 Eur (t. sk. iš
kitų Mažeikių skyriaus veiklos
sričių- 1734,17 Eur), išieškota –
58988,01 Eur, kitam skyriui
atiduota
2165,88
Eur.
Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
šalpos
išmokų
permokos sudarė 16 466,76 Eur.

4.5.3.

Vykdyti VSD išmokų ir
kompensacijų permokų
analizę, kontroliuoti jų
padengimo eigą ir
susigrąžinimą.

1. Kiekvieną mėnesį pateiktos
ataskaitos apie nustatytas
permokas Fondo valdybos
Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyriui.
2.VSD išmokų ir kompensacijų
permokų susigrąžinimo
pateikimo lygis 100 %.
3. Pateikta ataskaita apie
nustatytų VSD išmokų ir
kompensacijų permokų
išieškojimo vykdymą Pašalpų
ir nedarbingumo kontrolės
skyriui ir Direktoriaus
pavaduotojai, laikinai
vykdančiai direktoriaus
funkcijas.

Pašalpų ir
Kiekvieną
nedarbingumo
mėnesį
kontrolės skyriaus
vedėjas ir skyriaus
patarėjas

Finansų
ir
apskaitos skyriaus Pasibaigus
vedėjas ir skyriaus ketvirčiui antro
patarėjai
mėnesio penktą
darbo dieną

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 %.
Per 2020 m. nustatytos 338
permokos, pašalpų permokų
susigrąžinimo lygis įvykdytas
60,47 proc.
3.Kiekvieną mėnesį pateiktos
ataskaitos
apie
nustatytų
permokų išieškojimo vykdymą
Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės skyriui ir Direktoriui.
2020 m. sausio 1 d. pašalpų
išmokų permokų likutis sudarė
18625,53 Eur ( t.sk. GPM ir

PSD-285,66), per einamuosius
metus nustatyta 36391,24 Eur
pašalpų išmokų permokų, iš kito
skyriaus gauta 6780,39 Eur (t.
sk. iš kitų Mažeikių skyriaus
veiklos sričių- 598,04 Eur),.
Išieškota – 29315,14 Eur,
6319,04 Eur atstatytos GPM ir
PSD įmokų sumos, kitam skyriui
atiduota
3166,89
Eur.
Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
pašalpų
išmokų
permokos sudarė 22996,09 Eur.

4.5.4.

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

4.6.

Užtikrinti pensijų ir
pensinių išmokų pasikeitimų
įgyvendinimą nuo 2020 m.
sausio 1 d.:

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 2020-12-31
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.

4.6.1.

Užtikrinti naujo dydžio
Paskirtos šalpos išmokos,
šalpos išmokų skyrimą
išmokėtos jų nepriemokos iki
pagal 2019 m. gruodžio 5 d. 2020-02-29.
įstatymą Nr. XIII-2605.

Pensijų skyriaus
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

2020-02-29.

Įvykdyta
Paskirta ir išmokėta 630 šalpos
išmokų nepažeidžiant nustatyto
termino.

4.6.2.

Užtikrinti duomenų apie
šalpos išmokų
kompensuojamąsias sumas
perėmimą iš savivaldybių
administracijų, pensijų ir
išmokų kompensacinių
sumų apskaičiavimą ir
išmokėjimą pagal 2019 m.
gruodžio 19 d.
kompensavimo įstatymą Nr.
XIII-2719.

Pensijų skyriaus
vedėjas, skyriaus
patarėjai,
vyriausieji
specialistai
kontrolei

2020-09-30

Įvykdyta
100 proc. perimti duomenys
(įforminti
perdavimo
–
perėmimo aktais) apie šalpos
išmokų
kompensuojamąsias
sumas
iš
savivaldybių
administracijų. Apskaičiuotos ir
išmokėtos socialinio draudimo
pensijų kompensacinės išmokos
12792
byloms
ir
šalpos
kompensacinės išmokos 374
byloms nepažeidžiant nustatyto
termino.

4.7.

Užtikrinti nedarbingumo
kontrolės vykdymo kokybę:
Vykdyti nedarbingumo
1.Nesutinkant su profesinės
kontrolę ir nedarbingumo
ligos patvirtinimo aktu, visi
kontrolės prevenciją
atvejai (100 %) skųsti
CDMEK.
2. Nustačius galimai
neteisingai nustatytą
darbingumo lygį, visais
atvejais (100 %) kreiptasi į
NDNT direktorių dėl
pakartotinio darbingumo lygio
vertinimo.

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

Nuolat

Įvykdyta
1.Nesutinkant su profesinės
ligos patvirtinimo aktu, 2020 m.
dėl 3 atvejų (100 proc.) kreiptąsi
į CDMEK ginčijant nustatytos
profesinės ligos diagnozę: 2atvejais sprendimas nepriimtas;
1-atveju CDMEK panaikino
profesinę ligą. 1-as sprendimas
priimtas iš praėjusių metų,
panaikino profesinę ligą.

4.7.1.

Perimti duomenys apie šalpos
išmokų kompensuojamąsias
sumas iš savivaldybių
administracijų, apskaičiuotos ir
išmokėtos pensijų ir išmokų
kompensacinės sumos iki
2020-07-31.

3. Patikrinti ir įvertinti 100
proc. visus laikino
nedarbingumo atvejus gavus
bet kokią informaciją apie
galimą režimo pažeidimą ar
nepagrįstai išduotą ENP.

4.8.

Užtikrinti visų naikintinų
Sunaikintų popierinių bylų,
popierinių bylų sunaikinimą kurių saugojimo terminai
pasibaigė, dalis-100 proc.

Dokumentų
tvarkymo skyrius

2020-07-01

4.9.

Vykdyti elektroninius
Vykdomi elektroniniai
informacijos mainus su
informacijos mainai
Europos Sąjungos ir
Europos ekonominės erdvės

Pensijų skyrius
Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės skyrius

2020-12-31

2. Per 2020 m. į NDNT direktorių
dėl pakartotinio darbingumo
lygio vertinimo kreiptasi 2
kartus:1atveju
procentai
panaikinti; 1-atveju sprendimas
dar nepriimtas. 2020 m. NDNT
vieną sprendimą priėmė ir
darbingumo lygio procentus
sumažino iš 2019 metų
apskundimo.
3. Esant įtarimui dėl režimo
pažeidimo ar nepagrįstai išduoto
ENP patikrinti 260 asmenys iki
ligos
išmokos
mokėjimo,
sulaikyta, neišmokėtos 399 d. d.,
sumoje 10772,92 Eur.
Įvykdyta
Iki 2020-06-01 bylos kurių
saugojimo terminai pasibaigė,
perduotos naikinimą atliekančiai
įmonei UAB „Mad recycling
Lietuva“. Iš viso įstaigoje
sunaikinta 9867 bylos, iš jų:
Mažeikių sk.-2935
Telšių posk.-1981
Plungės posk.-2035
Akmenės posk.-1520
Skuodo posk.-1396
Visų skyrių sunaikintų bylų
dalis – 100 %.
Įvykdyta
Visos gautos SED formos ar
klientų prašymai (kreiptis į
kitos
valstybės
narės

(ES/EEE) socialinės
apsaugos įstaigomis.

4.10.

4.11.

Įgyvendinti pastato
atnaujinimą ETPT
(energijos taupymo
paslaugų teikimas) moduliu.

Įrengti kondicionavimo
sistemas naujai įrengtose
patalpose adresu Jucio g. 9,
Plungėje.

Įmokų išieškojimo
skyrius
Registro skyrius
Informacinių
sistemų skyrius
Klientų
aptarnavimo
skyrius

Vadovaujantis 2018 m.
balandžio 11 d. „Viešosios
paskirties pastato, esančio
adresu vasario 16-osios g. 4,
Mažeikiai, 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 16osios g. 4, Mažeikiai,
pridavimą.
Gavus finansavimą ir leidimą
iš Fondo valdybos, atlikti viešą
pirkimą dėl kondicionavimo
sistemų įrengimo (preliminariai

Direktoriaus
pavaduotoja
laikinai vykdanti
direktoriaus
funkcijas

kompetentingą
įstaigą
ir
tarpininkauti
gaunant
duomenis apie užsienyje įgytus
darbo
ir/ar
draudimo
laikotarpius) kiekvieną darbo
dieną
yra
nukreipiamos
specialistams.
Specialistai
užpildo atitinkamas SED formas
ir per Elektroninę socialinės
apsaugos informacijos mainų
sistemą
(EESSI)
nukreipia
valstybių
narių
kompetentingoms įstaigoms.
2020-12-31

Įvykdyta
Per ataskaitinį laikotarpį pilnai
įvykdyti
Pastatų,
esančių
Vasario
16-osios
g.
4,
Mažeikiuose, energijos taupymo
priemonių įdiegimo darbai.
Darbų perdavimo – priėmimo
aktas, pagal paslaugų teikimo
sutartį Nr. VPS-21 pasirašytas
2020 m. gegužės 13 d.

2020-12-31

Įvykdyta
Gavus Fondo valdybos leidimą
oro kondicionierių pirkimui, jis
CVP IS priemonėmis atliktas.

Ūkio skyrius
Teisės ir personalo
skyrius

Ūkio skyrius

15 vnt.) adresu Jucio g. 9,
Plungėje.

________________________________

2020 m. gruodžio 12 d.
pasirašyta
sutartis
su
tinkamiausiu
tiekėju
UAB
„Daikra“, kuris 2020 m.
gruodžio 29 d. perdavimo –
priėmimo aktu perdavė įrengtas
oro kondicionavimo sistemas
administraciniuose pastatuose
adresais: Respublikos g. 2A. N.
Akmenė – 4 vnt.; Vasario 16osios g. 4, Mažeikiai – 8 vnt;
Respublikos g. 45, Telšiai – 1
vnt.
Pastaba: adresu Jucio g. 9,
Plungė oro kondicionavimo
sistemų įrengimu rūpinosi VĮ
Turto Bankas.

